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అమ్మా, 

అ౦కిత 0 

“అమ్మా” అని నిన్ను నోరారా పిలిచీ, 
చివసారి ని దర్శనం చేసీ, 

వెళ్ళిపస్తానని నోరారా చెప్పీ, 

ఇవాళకి 

పదకుండు సంవత్సరాలు దాటుతున్నాయి. 

ఖారతం నంపూర్ణంగా నానోట వినకండానే 

వెళ్ళిపోయావు. 

తీర్చుకోలేని ఈలోపం నిరంతరం 

వేధిస్తూనే వుంది నన్ను. 

ఏంచెయ్యనూ ! 

నాకు తెలుసు, 

ఎక్కడవున్నా నన్ను వెంటావు నువ్వు. 

ఇదిగో 

తెలుగు భారతం, 

ఆశీర్వదించు. 

ఫ్రలిభంజా రుకుల చార శు 



భీిష్మపర్వ్య ౭ 

మొదటి ఆక్వాసం 1299 

భూతత్వం 1805 

కరు తే త్రం 1314 

“తాతా ఆనుమతించుి” 1826 

భవన ద్దీత 1332 

రెండో ఆశ్యాసం 1415 

ఇండో రోజు 1417 

మూడో రోజు 1430 
నాలుగో రోజు 1442 

టే ఈరొజు 1455 

అభిమ న్యుడూ - లత్ముణకోమారుడూ 1462 

ఆఠతో రోజు 1465 

మూడ్ ఆక్వాసం 1477 

దురోనభనుడీ దుఃఖం 1477 

ఏడో రోజు 1478 

(దో ణప రం 

మొదటి ఆశ్వాసం 156కి 

సేనాధిపతి | దోణుడు 1570 

“వముళ్ళీజాదమే ఆడతాను” 1577 

పదకుండో కోజు 1579 

(దోణుడి పర్మాకమం 1582 

ఫీముడూ కలుసృడూ గడాయుద్ధం 1589 

కణంలో తప్పివోయాడు ధర్మరాజు 1592 

వన్నిండి్ రోజు 1595 

(1299 - 1562) 
ఎనిమిదో రోజు 

ఇరావంతుడు 

“ఫిష్ముడు వద్దు కర్ధడురానీ” 
తొమ్మిదో నోబ్రు 

“భీష్ముణ్ణి చంపుతొను” 

ఆలోచన 

“నిన్ను ఎలా చంపాలో ను జేషణెప్స? 

పదో రోజు 

“నువ్వు కొడితే చేనునవ్వుతౌను? 
దుళ్శాసనుడిదుస్సాహసం 
“ఇంకెందుకూ ఆలస్యం” 

శతానీకుడు 

అంపళయప్ట 

తెలగడ 

పాతాళ గంగ 

“కిక ణకాని కోపంకాదు” 

(1565 — 1944) 

అట 

౦కో పక్షులు 

సత్యజిత్తూ, వష్రకుడూ 

(దోణుడు వంటప'జ్హాడు 

ద్వంద్వ యంబ్లుం 

ంకో పసకులూ 

(ASA 

సు పతికం 

భగ దత్తుడు 

న కునితమ్ము లకి 

1492 
1496 

1509 

1512 

1526 

1529 

1581 

1536 

1539 

1543 

1648 

1552 

రన 

1555 

1557 

1597 

1599 

1608 

1609 

1618 

1620 

1626 

1629 



గీమూయలు జాదంలో, కాని 

షక్య్్డా మామా!” 

క ర్షార్దునుల దం 

పడభూడో రోజు 
రెండో ఆశ్వాసం 1638 

పద్మవ్యూహం 

ఆధిను న్యుడు 

ఆంతవుందీ ఒక్కసారి 

దుశ్శా'వనుడి దురుసు 

కర్లుడి పలాయనం 

"సెరధవులడ్డు 

రుక్కరథుడు 

అత్మ ణకుమూరుడు 

బృహాద్బలుడు 

అభ్మంతకుడు 

మాసం 

అభిమన్యుడి అస్తమయం 

ధర్మరాజు దుఃఖం 

అకంపనుడి కథ 

మృతువు కథ 

సువ ర్లస్థివి కథ 

పదహారుగురు రాజులూ ఏరీ? 
“అంతాన్రన్నారు అభఖిమ నుషడో? 

“జయ దభుణ్ణి ఉంపుతాను లేదా 

అగ్గి ల” * నాకుతాను” 

జయ దథుడ్ భయిం 
“వాళ్ళని "సేెనెదు'సదును నన్నూ 

నాళ్ళు ఎరుగుదురు” 

సుభద్రశోకం 

దర్శ్భళ య్య 

1630 

1634 

1636 

1638 
1639 

1644. 

1648 

1649 

1652 

1657 

1659 

1661 

1662 

1664 

1668 

1670 

1673 

1674 

1680 

1682 

1689 

1696 

1699 

1701 

104 

1707 

“మనరథం సిద్ధంగా వుంచు 

అర్జునుడ్ కల 

మూడో అశ్వాసం 1715 

పద్నాలుగో రోజు 

శక టశ్ర్యాహాం 

తొ లిముద్ద 

గురువూ - శిష్యుశూ 
(శుతాయుధుడు 

సుదకీ ణుడు 

శుతాయువ్రూ - అయుతాయుశ్రా 

దీరాయునూ నియుతాయుశ్రూ 

అంబష్ట (శుతాయువు 

“కశ్చ నొంతు పాముని” 

దివ్యకవ-ం 

1709 

1710 

1720 

172] 

1722 
172 
178 
సా 
173 
1734. 

1736 

1736 

1738 

ధృష్ట్రద్యుమ్నుడూ |ద్రోణాణార్యూలూ174 

వించుడూ అనువిందుడూ 

“పాండురాజు కొడుకునే అయితే 

1743 

పరఠా(కనుం చుూాపించవోయ్ి 1751! 

ధర్మరాజు పలాయనం 

అలంబుసుడుు 

“సాత్యకీ అర్జునుళే కాపాడు 

నాలుగో అశ్వాసం 1774 

సాత్యకి శళటవ్ర్యూహంలో 
చో రబిడ్జాడు 

బజలసంంభుడు 

“అంతే తీపకదూ 1 పాణాలు” 

“ఫీనున్నాా నితమ్ముడు” 

1759 

17163 

1767 

1774 

1780 

178 

1795 

ఫముడు శ్రాగ్టీహాంలో చౌరబ్జాడు 1799 

“ఆజూాదంకొదు ఈజూదం గెలవాలి 15801 

చ కరకుకులు అర్జు నుణ 

కలంసుకున్నారు 1502 



మళ్ళిమళ్ళి కనుకు చెడుకి కాడు 
“తిండినోతుని యాద్ధ మెందు 

కోయి నీకి 

భూరి[శవుడు 

కర్ణున్యూ సాత్యకీ 

క రుకూ అర్జునుడూ కలబళ్ఞూరు 

మాయ-పీకటి 

జయ దథ వథ 

ఇదో ఆశ్నాసం 1రిలజ 

"అర్జునుడం శే అఖైమానం” 

“పాంచాలంవాళ్ళుని చంపంబే 

కవచం వొదలనుి 

అంజనపర్వుశు 

ఖీ్ముడు చాష్టీకుణ్ణో చంపేశాడు 

“ఎందుకూ ఈసోటికొవ్వుఖ 

“మమ్మల్నే కాదు ఎవ్వరినీ 

నమ్మవు నువ్వు” 
సాత్యకి సోమదత్తుణ్ణి చంపేశాడు 

దివిటీలు 

దందషయుదం 

cae తో తలపడకు 

1303 

1812 

1816 

1821 

1826 

1828 

1829 

1836 

1844 

1847 

1849 

1852 

1854 

1858 

1859 

1861 

అఫిను నుష్రతెలా సాత్యకిని 

చంపే దాం? 

హైటోత్మ_ చుడు అలంబుసుణ్ణి 

చవంపేశాడం 

ఘటోత్క_చుడు అలాయుధుణ్ణి 

చంపేశాడు 

"ఇం దుడిచ్చిన మహాళ క్రై 

ఇంకెప్పుడు? 

కర్గుడు భటోత్క_చుణి చం మేభాడు 

షం ఏడుస్తుంకే నువ్వు 

నవ్వుతా వేం? 

“ఐదోనాడు స్మామాజ్యం వస్తుంగొ? 

(దోణు శు విరాటరాజునీ (దుపద 

మయహవాలాజుని చంపేశాడు 

వది హీనో పోజు 

గురుశిష్యుల డష్టందగయుద్దం 

“ఆఫ తో BER డు శా : వర్ల వ న నుగు 

(దోణవధ 

అశ్వర్థ”ను _పటిజ్ఞ 

“అన్నయా అబడద్ధమా-డావు 

నారాయణాస్త్రం 

1865 

1869 

1873 

1875 

1876 

1878 

1882 







అ” అ 

భ్ త్రై ౨ న్ © 

mm) 

మొదటిఆశ్యాసం 

మవాోపుణ్యశ్నే (తమైన కురుశే (తంలో తూర్పుముఖంగా పొండ 

వులూ, వారికెదురుగా కౌరవులూ దండువిడిశారు. జంబూదిర్ధిపంలో 

ఎక్క శా మగ ఫురుగని మిగలతేదు. పిల్లలూ, వృద్ధులూ పినవనోయించి; 

అన్ని తెగల యోధులూ కురున్నే.తంలోనే వున్నారు. 

తనైసె నికులు యావన్నందికీ తగిన సౌకర్యాలు సమకూ ర్చాడు 

ధర్శరాజు. ఫలానావాడు పాండవసెనికుడు అని తెలియడానికి 

(వ త్యేకమైన గురుతు లేర్ప రిచాడు. 

ఇలా కురుశే(తంలో కౌరవులూ పొండవులూ కయ్యానికి కాలు 

దువ్వుతున్నారు. ఒకళ్ళని గెలవాలని వొకళ్ళు ఉబలాటపడుతున్నారు. 

వా స్తినాపురంలో ధృత రాష్ట్రుడు సంజయుడితోకలసి కొడుకుల దుడుకు 

తనానికి విచారిస్తూ కూ చున్నాడు. ఇంతలో(తి కాల వేది వేద వ్యాసముని 

వచ్చాడు, ధృత రాష్ట్రుకు చేసిన పూజలూ అవీ అందుకున్నాడు. 

“ఈ్మరాజుల కాలం తీరిపోయింది. అందుకనే భారత యుద్దం 

వచ్చింది. దీనికోసం విచారించవలసిన పనిలేదు. యుద్ధం చూడాలని 

వృంకు చెవ్వు. “దివ్యదృష్టి ఇస్తాను” వా ధృత రాష్ట్రలో నముదాయిస్తూ 

అన్నాడు వ్యాసముని. 

“అన్న దమ్ములు ఘోరంగా కొట్టుకుంటూావుం శే చరాడ లేను. 

కాని ఎప్పుడేం జరిగిందీ వినాలనిమా(తం ఆతురతగావుంది. ఆమా(తం 

అనుగ హిం దు” (పార్థిస్తూ అన్నాడు ధృత రాష్ట డు. 



1800 వ్యావపహారి కాం(ధమవాభారత ౧ 

ఎప్పటికవూడు యుద్ధ వా రలు ధృత రాష్ట్రుడికి వినివించడంకోనం 

సంజయుణ్లై నియమించాడు వ్యాసుడు, కురుశ్నే [తంలో ఉభయవ కూల 

వాభ్ళూపగలూ 'రా(తీచేసిన సమ స్తకార్యాలూచూడగ లిగినట్లు అతడికి 

వరమిచ్చాడు. వాళ్ళురవాసింగా మాట్లాడుకున్న వీ, మనస్సులో అను 

కున్న ఏ తెలుసుకోగలిగినట్లూ, మనోవేగ వాయువేగాలతో రాకపోకలు 
చెయ్య? లిగినట్టుూ, యుద్ధభూమిలో ఇష్టంవచ్చినట్టు తిరుగు[ావున్నాా 

వొక ఛభాణంకానీ, వొకఆయుధంకానీ తగలకండావుండేట్టూ, చేవతల 

స్వరూ పాలుకూడా మూడ గలిగిన టా నారిమాటలూూ, వారి భావాలూ 

“తెలుసుకోగలిగినట్టూ దివ్వళ స్ సర్వజ్ఞ త౧మూూా (పనాదించాడు. 

“నువేమో మరి విచారించకు ధృత రాముడికి ఎథైర్యం 

'దెపుతూ అన్నాడు వ్యాసుడు- “కాలం పరిపక్ళం కావడంవల్ల వచ్చిన 

(పజాతయమిది, దీనికి విచారించవలసింది లేదు, ధర్మ మేజయిస్తుంది. 

నువ్వు నిళ్చింతగావుండు, కౌరవులా పాండవులా కీర. నేను (పకటి 
సాను. కనుపిస్తూవున్న దుర్నిమిత్తాలు చూస్తూవుంకే (పజాతయం 

తప్పదనే చెప్పాలి. యుద్ధం తప్పదు. 

“ఆకాశ ౦వి్యాద వాబ్బులు తేంచే వురుములు వురుముతున్నా యి. 

గు రాలూ, వనుగులూ కన్నిళ్లు కారుస్తున్నాయి. పక్షులు మృగాలు 

కంటున్నాయి. అవులకడుపులో గాడిదలు పుడుతున్నాయి. ఒకొక... 

కే నలుగురేసి ఐదుగుశేసి పిల్లలు వొశేసారి పుడుతున్నారు. పుట్టి 

పుట్టడంతో నే విల్లలు కలకలా నవ్వుతున్నారు. కిలకిలా ఆడుతున్నారు, 

“డాండాలమిోాద జేగలూ, రాబందులూ, కాకులూ వాలుతు 

న్నాయి. వనుగులమూాంసం, గు రాలమాంసం తినాలని భూతాలు కట 

కటారావంవేస్తున్నాయి. సేనలమధ్య దశ్షీ గాభిముఖంగా గెద్దలెగురు 

తున్నాయి. తెల్లటిప్, ఎ(రటిప్, నల్లటిపీ కబంధాలు ఉదయవమనా 

షాయం,త మూ సూరష్టటింజం కవే స్తున్నాయి. చం(దలాంఛనం తల్ల 
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కిందుగా కనిపిస్తూవుంది. ఇదిర్మాతీ ఇది పగలూ అని తెలియ రాకండా 

నతు.(తాలూ, సూర్యచం[డులూ ఎల్లపుడూ (వ కాళిస్తున్నారు. 

కారీ.కపొర్లమినాడు చం[దుడు లేజోవిపానంగా కొరకంచులా కనిపిస్తు 
న్నాడు, ఆకాశం పగ్మవరంగా వుంటూనవుంది. ఏర్ములై న రాజులూ, 

రాజకుమాళ్లూ చచ్చిన వాళ్ళలా నిదపోతున్నారు, ర్మాతిళ్ళు 

పందులూ, పిల్లులూ పోట్లాడుతున్నట్టు ఆకాశంమోద భయంకరమైన 

ధ్వనులు వినిపిస్తున్నాయి. 

కః చేవ తావి(గవోలు వణుకుతున్నాయి; నవ్వుతున్నాయి; 

కండలుకండలు రక్కం కక్కూు-తున్నాయి; చెమరుస్తున్నాయి; వడు 

స్తున్నాయి నేలకి వాలిపోతున్నాయి. మోయించకండానే దుందు 

భులు మోగుతున్నాయి. చిలకలూ, కోకిలలూ, నెముళ్ళూ ఘోరంగా 

అరుస్తున్నాయి, కతులూ అపి పట్టుకుని కిరాతులు భయంకరంగా 

తిరుగుతున్నారు. వేకఘువజామప్పూడుకోట్లుకోట్లువిడత లదండుతిరుగుతూ 

వుంది. ఉదయమూ, సాయంకాలమూ దిక్కులు మండుతున్నాయి, 

దుమారంగా మాంసవర్ష మూ, బూడీదవర్షమూ కురుస్తూవుందిం 

“అరుంధతీనక్షు (తం వళిఘ్థనయ(_ తాన్ని వెనక వేసుకుని ముందుకి 

సాగుతూ వ్రంది. శని([గవాం రోహిణీనత( తాన్ని వీడిస్తూ వుంది. 

రావును సూర్యుణ్ణి మింగవస్తున్నాడు. క్వేత్యగవాం (కేతువు! 
శుకుడు?) చి(తానక్మతండాటి కురుకులనాశనం సూచిన్తూ వుంది. 

ఘోరమైన వొక తోకచుక్క పుమ్యమినా(క్రమించి కురుపాండవ సేనలు 
"కంటికీ వినాశనం తెలుపుతూవుంది. మఘలో అంగారకుడూ, (శవ 

ణంలో గురుడూ వ(కిస్తున్నారు. వని భగనత్స(తం వీడిస్తున్నా డు, 

శుకుడు పూర్యభా(దలోంచి ఉత్శరభా(ద తాకుతున్నాడు. శ్వేత 

UY వాం పాగ తోవున్న అగ్న్నిలా (పకాశస్తూ, ఇంద దై వత్యమైన జ్వేస్టా 

నయ(త మాా(క్రమిస్తూ వుంది. ధృవనత్ష,తం భయంకరంగా (పజ్వలిస్తూ 
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అపసవ్యంగా కుడిపక్క కీ నడుస్తూవుంది. సూర్యచం,దులు రోహిణిని 

వీడిస్తూన్నా రు. పరువ గవాం ( రాహావు) చి తాస్వాతులమధ్యసంచా 

రంవేస్తూవుంది. అగ్గిలామండుతూవున్న అంగారకుడు [వ(కాను వ(క్రగతు 

లతో (శవణంలోవున్న బృహస్పతిని వేధించి [బవ్మారాళిలో "వెలుగు 

తున్నాడు. నప్పరుషులు కాంతిలేకండా వున్నారు. సంవత్స గాని కొక 

సారి నక్ష తానికి వెళ్లే వస ఏడాదికొకసారి రాళిలోకి వెళ్తే బృవాస్పతీ 

విశాఖని సమోాపిస్తున్నారు. సూర్య గవాణమూూ, చం(ద|(గవాణమూ 

వొకడానితరవాత వొకటి పద్నాలుగు, పదిహేను, పదహారు, పద 
మూడురోజుల్లో వచ్చాయి. 

“తలులతో కుమాళ్లు సంగమం చేస్తున్నారు. రుతువుకాని 

రుతువులో పువ్వులు పూస్తున్నాయి, కాలంకాని కాలంలో కాయలు 

కాస్తున్నాయి. పన్నెండునెలలూ పళ్ళు పండుతున్నాయి. భూతాలు 

పతులతో కలిసి తింటున్నాయి. మూడేసి కొమ్ముల పశువులు పుడు 
తున్నాయి. నాలుగేసి, అయిచేసి కళ్ళూ, శండేసి మేవానాలూ, 

"50జేసి తలలూ, అెండేసి తోకలూ కలిగిన జంతువులంపుడుతున్నాయి, 

పెద్ద పెద్ద కోరలతో వికారంగా అరుస్తున్నాయి. నూాడు కాళ్ళ 
నెమళ్ళు పుడుతున్నాయి. నాలుగు కోరలతో నూ, కొమ్ములతో నూ 

౫రుడపక్షులు పుడుతున్నాయి. (బహృృవాదుల భార్యలు కూడా 

విపరీత సంతొనం కంటున్నారు. నీపట్నంలోచే నెమళ్ళకి గరుడపక్షులు 

పుడుతున్నాయి. చిలకలు ఘోరంగా కూస్తున్నాయి. పసిపిల్ల లు 

అయుఛాలుపట్టుకు తిరగబడుతున్నారు. చెట్లమిోాడ పద్యాలూ కలవ 
పువ్వులూ పుూస్తున్నాయి. బన్ని దిక్కులా గాడ్పులు  జెలాకేగుతు 

న్నాయి; వపెట్టూ'చేమా విరివేన్తున్నాయి; దుమ "పుతున్నాయి, 

భూమి వొణుకుతూ వుంది. 
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“ పూర్వం రుతువుల (పకారం పంకుతూవున్న అన్ని పంటలూ 
ఇవ్వడు అపసవ్యంగా అవువీస్తున్నాయి. యవలు ఆరుతలలు వేస్తు 

న్నాయి. ధాన్యం నూరుతలలు వేస్తున్నాది. ఆవులు పాలకుబదులు 
ర క్షం చేపుతున్నాయి. ఆయుధాలు మండుతున్నాయి. నీళ్ళు నిపష్వూలా 

అవవిస్తున్నాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ మృగాలు మండుతూన్న 

నోళ్ళతో అరుస్తున్నాయి. ఒక్క రెక్కా, వొక్క కన్నూ, వొక్క 

కాలూ కల వొకపవీ ఆకాశంమోద ఎగురుతూ వుంది; నెత్తురు 

కక్కుతూ ఘోరంగా అరుస్తూవుంది. 

“నలటి ఉత్పాత మేఘాలు దారుణంగా రాతుళ్లు రకం 
౧౧ ae) ఆశి 

కురుస్తున్నాయి. మహోనదులు ర క్షంతో ఎరుపెక్కి. పారుతున్నాయి. 
నూతులు నురుగులు కక్కుతూ ఆబోతుల్లాగ అరుస్తున్నాయి. ఇలాంటి 

దుర్నిమిత్తాలు వస్తే భూబేవి రాజులర క్షం తాగుతుందంబారు మహో 

రుషులు, కైలాసపర్వతం మూడా, మందరపర్వతం మోాదాా పీమా 

లయం మోడా పెదసెద ధ్వనులు వినిపిసు న్నాయి, 
ది"టి షా 

ప (చావ్నాలు 'వేలుస్తూన్న అగ్ని హోో(_తాలు నల్లగా, ఎరగా 

పసుపుపచ్చగా మండుతున్నాయి ; భయంకర మైన శబ్దంచేస్తున్నాయి; 

దుర్దంధంతో ఎడమవేపు మంటలు సాగుతున్నాయి. కాకులు జెండాల 

మోద వాలి కాలం పండిం దన్నట్టు “పక్యాప క్యా” అని కూస్తున్నాయి. 

ఇదంతా స్పష్టంగా (పజాక్షయ మే సూచిస్తూ వుంది కనక యుద్ధం 

ముమ్మాటికీ తప్పదు. అలా అని వూరుకోడమూ కూడదంటాను. 
దుర్భార్లులెన దుర్యోధనుడూ మొదలై న నీకుమాళ్ళని మందలించు, 
నీతీమ్ముడు వంతు రాజ్యం అతడి కంవూళ్ళ కిచ్చి శాంతి స్థాపించు. అ జే 

మంచిపని. మాలాంటి వాళ్ళ! ఇష్టంగా లేనిరాజ్యం సకుమూ(త మెందు 

కంటాను !” 
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ళ్ నువ్వు నామేలుకో-లే చెబుతున్నావు, నిజమే” అన్నాడు 

ధృత రాష్ట్రుడు - “నువ్వన్న బే ధర్మం కూడను అయితే నేనేం 
చేసేది? నయానా భయానా చెప్పి చూశాను నాకుమాళ్ళకి. లాభం 

లేకపోయింది. వాళ్ళని తిప్పడం నాచేతకాలేదు. దానికి శ క్రి లేదు నాకు. 
నాతీప్పులేదు. పాకం ముదిరిపోయింది.” 

“వోని, అదలా వుండనీ. ఇంకేమయినా అడగాలని వుంకే 

అడుగు” అన్నాడు వ్యాసముని. “అయితే యుద్ధంలో గెలుపు 
సూచించే శకునాలేవో తెలియ చెయ్యి” అంటూ అడిగాడు ధృత 

రాష్ట్రుడు. 

“అగ్నులు హోమశకాలంలో పొగలేకండా మంచివాసనతో 

సవ్యంగా నెలగడమూూ, భేరీలూ ముదలై నవి గంభీరంగా మోగడవమూ, 

వాయువులు మృదువుగా అనుకూలంగా వీవడమూ మొదలయినవన్నీ 

శుభ ఈాచ కాలు. సైన్యం హెచ్చుగా వున్నంతమా((తౌన జయంకలుగు 

తుందసీ, తక్కువగా వున్నంతమా[తాన అపజయం కలుగుతుందనీ 

లేదు. జయాపజయాలు దైవాధీనాలు. అందుకనే యుద్ధం కూడ 
దంటారు పెద్దలు. సరే, నేను వెళుతున్నాను” అంటూ చెప్పి వెళ్ళి 
పోయాడు వ్యాసుడు. 

వ్యాసముని వెళ్ళిపోయాక ఎంతో సేపు విచారిస్తూ కూచున్నాడు 
ధృతరాష్ట్రుడు. పెద్దనిట్టూరు విడిచి సంజయుడితో అన్నాడు : 

“సంజయా పూర్వ కాలంనించీ భూమికోసం యుద్దాలు చేస్తు 

న్నారు రాజులు (పాణాలు కూడా లత పెట్టకండా వున్నారు. 

నిజంగా భూమంశు ఎంతతీపో కదా! వ్యాసముని అను[గ్రహాంవల్ల 

సర్వమనూ తేలుసు నీకు, భూమివిమయం తెలుసుకోవాలని వుంది 

వివరంగా కా స్త చెప్పు వింటాను.” 
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“నాకు తెలిసినంతవరకూ చెప్పుతాను” అంటూ భూత త్రం 

చెప్పుడం | పారంభించాడు సంజయుడు, 

భూతత్వం౦ 

“కదిలేవీ కదలనివీ అని (పాణులు శెండువిథాలు. మావిలో 

పుశ్లువీ, గుడ్డనించి ఫుశ్లేవీ, చెమటలోంచి పునశ్లేవి - ఇలా కదిలే 

(పాణులు మూడురకాలు, వీటిలో మావిలోపున్లేవి( శేషం. అందు 
లోనూ మనుష్యులు మరీ శేమ్లులు, వమూవిలో ఫుట్లిన వాటిలో (గ్రామ్య 

జాతులనీ అడవిజాతులనీ రెండురకాలు, ఆవులూ, మేకలూ, గొ(రెలూ 

గు[రాలూగాడిదలూ, కంచర గాడిద లూమనువ్యులూ (గ్రామ్య జాతులు, 

పులులూ, పందులూ, మహిషపాలూ, కోతులూ, వనుగులూ, ఎలుగు 

బంట్లూ, సింహాలూ అడివిజాతులు- ఇలా మొత్తం పద్నాలుగు 

బాతులు. (గామ్యజాతులలో మనుష్యులు (శేఘ్లలు. అడివిజాతులలో 

సీంహోలు (శేషఘ్టమైనవి. 

“కదలని[,పాణులు ఉద్భిజాలు. చెట్లూ, తుప్పలూ, తీగలూ, 

గడ్డీ త్యక్సారాలూ (కేగడా, చితమూలం ము.) అని ఉద్భిజాలు. 

అయిదురకాలు. ఇలా కదిలేపీ, కదలనిపీ మొత్తం పందొమి రీ. 

భూమి మొదలయిన మవోభూతాలు అియిదూ కలిసి గాయ(లతి 

అయినాయి. మహరాజా ఈగాయ(రి తెలుసుకున్న వాళ్ళకి నాశన 

మంటూ వుండదు. 

“ఇవన్నీ భూమిమిా టే పుడుతున్నాయి. భూమిమోచే నాశన 

మవుతున్నాయి. అంచేత (వాణులన్ని టికీ మొదటినించీ భూమే 

ఆధారం, భూమికి ఎవడు అధిపతి అయి తే (పాణులన్ని టికీ అతడే 

అధిపతి అన్నమాట. కనకనే రాజులు (పాణాలయినా “లెక్క చెయ్య 

కండా భూమికోసం పోరాడ తారు. 
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“ఆం జేకాదు, [/మవోభూతా లయిదింటిలోనూ ఆగాశానికి 

శబ్దం వొక్క. కేగుణం. గాలికీ శబ్దమూ స్సర్శ్గమూ రెందడు"స గణా 

లున్నాయి. అగ్నికి శబ్దమూ, స్పర్శ్గమూ, రూపమూ వున్నాయి, 

నీటికి శబ్బమూూ న్పర్శముూూ, గూపమూ, రసమూ వున్నాయి, భూమికి 

మా(తం శబ్దమ్యూ స్పర్శమూ, మాపమూ రసమూ, గంధనూా 

ఈఅయిదుగుణాలూ వున్నాయి. అంచేత పంచభూత ల్లోనూ భూమి 

గొప్పది. ఈభూమివివరం చెపుతాను విను. 

“మేరునుకి దశ్షి ఇంగా వొక పెద్ద జంబూవృశుముంది. దాని 

శేరు సుదర్శనం, దానిపొడవు రెండుతనేల అయిదువందల యోజనాలు, 

రసం చిప్పిలుతూన్న పెద్ద పెద్ద పళ్ళతో ఎపుడూ కలకలలాడుతూ 

వుంటుందది (ప్రతిపండూ శెండు వేల అయిదువందల మూరలుంటుంది. 

అవి దభీదభీ చపూడువేస్తూ అవేపనిగా ఎల్లప్పుడూ కిందరాలి 

వగులుతూవుంటాయి. వాటిరసం నద్మీపవాహాంలా తయారయి 

మేరువుని (ప్రదక్షిణంశేసి ఉత్తరకురుభూములమోంచి (ప్రవహిస్తూ 
సము(దంలో కలుస్తుంది. ఆ(పవాహోన్ని జంబూనది అంటారు, 

జంబూనదిజలం తాగిన నూనవుడికి ముసిలితననూ, రోగమూూ, 

దావహామూా వుండవంటారు. జంబూనది పడమట దట్టంగా పెరిగిన 

'ేశేడుతోట లున్నాయి. అవీ సము[దంలా అవువిస్తాయి. దీనంతటికీ 

కారణమయిన ఆజంబూవృత.ంపేర ఈద్వీపానికి జంబూద్య్పమనీ, 

సుదర్శనద్వ్పమనీ అంటారు. దీవిచుట్టూ ఉప్పుసముద్రముంది. 

“ఈదిసిమిోాద తూర్పుపగమర్షకి నిడుపుగా రెండుకొనలూ సము 

(దాన్ని తాకుతూ హిమవంతమూ, హేమకూటమూ, నివధమూ, 

సీలమూూ, శ్వేతమూ, కృంగవంతీమూ అని వరసగా ఆరు పర్వా 

లున్నాయి, అవన్నీ రత్నాలతో అద్భుతంగా వుంటాయి సిద్దులూ, 

సాధ్యులూ, బారణులూ వీటిని సేవిస్తూవుంటారు. ఇటువుకాడు అటి 
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యమూడూ..ఆమధ్య మేరువర్వ్యతముందిం పద్శకోశంలా వ్రంటుం దది. 

బంగారంతోనూ, మణులతోనూ దివ్యంగా వుంటుంది. దొని పాతుడు 

పదపోరు వేల ఆయోజనాలని చెపుతారు, దానిపొడవు ఎనఖై నాలుగు వేల 
చొోూజనొాలంటారు. భూమికి మధ్యగావున్న ఆ మేరుపర్యతంమిాద -జీవేం 

(దుడూ మొదలయిన "బీవతీలూ, (బవ్మా చేవుడూ యిజ్ఞాలూ మొదల 

యిన పుణ్య కార్యాలు చేస్తూ సుఖంగా వివారిస్తూ వుంటారు. 

4ఓదాని ఉత్తరభాగంలో కొండనగోగువన ముంది. దానిలో 

పార్వతీపర మేశ్యరులు విహరిస్తూ వుంటారు. వాళ్ళని సిద్ధులు నేవిస్తూ 

వుంటారు. జంబూద్వీపం తవిర్షిదిఖండాలుం ట్ త్రరనము( దానికీ శృంగ 

వంతవర్గ తానికీ మధ్య భాగం ఐరావతవర్షం. క్వేతపర్వతానికీ శృంగ 
వం'కానికీ మధ్యభాగం మోరణయవర్షం. నీలవర్యతం ఉత్తరేశం 
రమణకవర్ష ౦0; దశ్షిణబేశం ఇలావృతవర్శం, మేరువుకి తూర్పుగా 
వున్నది భ్యదాశ్వవర్షం ; పడమట వున్నది కేతుమూలావర్తం. హేమ 
కంటక పర్భతానికి ఉత్కరంగావున్న ది హారివర్ష ౦. హీవువంతానికి అవత 

లిది కింపురుష వర్షం, ఇవతలిది భారతవర్షం. భారతవర్షంలో ఉత్త 

రానికి వెళ్ళనకొద్ది (వజలలో బలస త్యాలూ ఆయు రారో గ్యాలకా 

పాచ్చుగా వుంటాయి. ” 

సంజయుడు చెప్పిందంతా విన్నాడు ధృత రాష్ట్రుడు. ఇ౦ంకావివ 

రాలు చెప్పమన్నాడు. సప్పద్వీపాలూ, సము(దాలూ, వాటిపరిమూా 

అాలూ విశదంగా వివరించమన్నాడు. సంజయుడు మొదలు పెట్టాడు 

“జంబూద్వీపం విరివి ఎని వేల ఆరువందల యోజనాలు. 

ఉపనము(దమూూ, చెరుకుపానకంసము(దమూ,  కల్లుసము[దమూ, 

“జరుగునము[ద మూ, పాలసము[(దమూ, మంచినీళ్ళ సము (ద్రమూూా, నేయి 

నము[దమూూ- ఈవడుసముదాల విరివీ జంబూద్వీపానికి రెండింతలయి 

వొక దాన్ని వాక టిమించివుంటుంది. ప్రతుద్యిపమూ)శాల శ్రల ద్వీపమూ, 
2 
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(కాంచదీగపమూూ, కుళ దీ(పమూ, శాక డీ(బమూూ, పుమ్క-రదీ(పమూూ- 

ఏటివిరివికూడా జంబూద్వీపానికి రెండింతలై వొకచానినొకటి మించి 

వుంటుంది. ఈఆరుద్వీ పాలూ జంబూదీ(పంకం కేఅన్ని వీధాలా గొప్పగా 

వుంటాయి. ఎన్నో పర్వ తాలతోనూ, రకరకాల నదులతో నూ,అచేక 
పట్నా లతోనూ వొక దాన్ని మించివొకటి వుంటుంది. దీనంతటికీ రా, 

భర్తా, వారా (శీమహోవిమ్షువు: వినోదవరాయణుడై న ఆమవాసీయుడు 

పొాలసము[దం ఉత్తరాన, మనోజవంళలిగిస ఎనిమిది చ్యకాల బంగారం 

బండిమోద విహరిస్తూ వుంటాడు.” 

ధృతరాష్ట్రుడు : అయి కే సంజయా, ఈభారతవర్షంకోసంక చా, 

కారనవులూ పాండవ్రులూ యుగ్దానికి తెగించారు! నిజానికి దుర్యోధను 

డెంతలుబ్దుడో, పాండవులూ అంత లుబ్దులుగానే వున్నారు! 

సంజయుడు : పాండవులు లుబ్దులుకారు మహరాజా నీకొడు 

కులే లుబ్దులు. వాళ్ళకది శక్షునిశేనుతూన్న నిద్య. ఆతడి మం(తాం 

Xంలోవడే దురోళ్టధనుడు ఇంత చేటు తెచ్చుకున్నాడు. తమతమ దేశాల 

కోసం మోూఅండతో పాండవుల్ని గెలవాలన్న పూనికతోశే వచ్చారు 

కొంతమంది రాజులు ఎక్కు డాలేని కట్టుకట్టి. వాళ్ళనిమా(తం అనవలి 

సినప నేముంది? భూమికోసమిని పూర్వంకళూడా ఎంతోమంది రాజులు 
ఇలా యుద్ధాలు వేశారు, భొగీరథుడూ, రఘువూ, య మాత నవు 
షుడూ- ఈమహోరా జులు యావన్నందీ ఈభూమిమిో చే అంత సిద్దు 
లయారు, యుజాలుచేసి. 

“భారత వర్థం మహోసంపదలకి ఆస్థానభూమి. దీనికాసపడని వా 
డెవడు! దీనికోసం (పాణాలు లెక్క చెయ్యకండాయుగ్దాలు చెయ్యని వా 

'జెవడుంటాడు. దీనివిపారమూూ అదీ చెపుతాను విను మలయమూ, 
శు క్రి మంతవమూ, వింధ్యా, పారియా(తీముూూ, మహేం([దమూూ, రుతు 
నంళమూ, సవ్యామకా ఎని వడు కలపర్యతాలున్నాయి. విటిమో జే 
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రకరకాల మణులు కావలసినన్ని సంపాడించవ చ్చునంకే ఇక గనుల 

గురించి చెప్పనే అక్కర లేదు. ఇవికాక ఇంకా ఎన్నో అన్ని పర్వతా 

లున్నాయి వాటిలో ఇనుమూ, రాగ, తరమూ, వెండీ, బంగార సువ్యా 

లెక్కా జమా లేకండా దొరుకుతుంది. వీటివల్ల కలిగే సంపద ఇంతో 
అం తా అని కాదు. ఇం తే కాక అక్కడకండ ఎన్నో గనులూ వున్నాయి. 

నేర్చూ సామర్థ సమూ వుంకేచాలు, అన్యాయానికి పోకుండా ఈకొండల 

లోంచే ఎంతోధనం సమకూర్పుకోవచ్చు. 

తరవాత గంగా, తుంగభద్రా వ్యేతవతీ, వేగవతీ, కృష్ణ వేణీ, 

పెన్నా, యమునా, తీముస్కా శరావతీ, కావేరీ, గోదావరీ, నర్మదా, 

చావుదా, సరయూ, శత్యదువూ, వితస్తా, విపాశా, తా్యయపర్ష్మీ - 

ఈమవనోనదులూ, చిన్నవీ సెద్దపి ఇంకాఎన్నో నదులూ ఉపనదులూ 

వున్నాయి. వీటివల్ల నానాముఖాల ధనథాన్యాలు ఎన్నో లభిస్తాయి, 

అక్క_.డక్క-డ దట్టమయిన ఎన్నో అన్ని అడవులున్నా యి. చాక చక్య 

ముంచే వాటిల్లోంచి ధనం సంపాదించడానికి వెయ్యిమార్గాలున్నాయి, 

“ఇక పాంచాలవమూ, పాండ్యమూ, బర్బరమూూ, వశ్చ్సమూూ, 

మక్స్యమూ, మగభాా మలయాళమూూ, కళింగమూూ, కుళింగమూ, 

కుకురమూ, కొంకణమూ, బుంకణమర్యా, (తిగ_ర్హమా, సాము(దమూ, 

సాళ్య్ళ్యమూూ, ళూరనేసమూూ, సు బేవష్తమూ- సుహ్మమూ, కురూ, కరూ 

శముూా, కాశ మూకోస లమూయ వనవవూ యుగం ధ రవమా, ఆం ధమూూూ 

సింధూ, చేదీ, చోళమూ, పుళిందమూ, పుం[డకమూ, ఆభీరమూూా, సౌపీ 

రమూ, సౌరాష్టమూ, మహారావ్హమూ, విచేవామూూ, విద ర్భా, (ద్రవి 

ళమూ, ద శార్హమూ, క ర్రాటక వరా గాొళమ్వవూూ, అంగవూ, వంగమూ, 

మరాటమూ, లాటమూ, బాహ్లికమూ, బవాుుదానమూ,కి రాతమూ, 

శకీకయమూా, అశ్నంతకమూూ, శాక్శీరమూ, గాంభారమూ, కాంభో 

జమూూా, కేరళమూ, మాళవమూ, చేపాళమూూ, ఘార్జరమూూ క్రుంత 
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లమూ, అవంతికమూ, అనూపకమూూ----ఈ బేశవాలన్నీ వున్నాయి. 

సమ_్సస్తమైనవస్తువులూ ఈ బే వాల్లో లభ్యమవుతాయి, పురుషార్థ 

లయిన ధర మనూ, అర్థమూ, కామమూ పిటివల్ల సాధించవచ్చు. 

ఉ తెల్రసుకోవలసినవన్నీ తెలుసుకుని దయా ధర్శం తప్పకండా 

రాబళ్ళు (గహిస్తూ పరిపాలించే రాజుకి భూమి నిజంగా కామ భీనువులా 

కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తుంది. అయి జే సర్వం "తెలినీ కావలసి 

నంత బలం కలిగీ గాజులు తేమ కింత రాజ్యం వుందికదా అని తృమి 

పడరు. తండ్రీ కొడుకూ, అన్నా, తమ్ముడూ అనకండా వొకళ్ళమిోాద 

వొకళభ్ళుకత్సికడ తారు. మాంసంకోసం కాట్లాడే కుక్క-లలాగ భూమి 

కోసం పోట్లాడ కారు, అంచేత మహారాజా ఈ భూమికోసం నీకొడు 
కుల్యూ వాండవులూ యుద్ధం చేస్తున్నారం కే ఇందులో చిత మేమో 

లేదు. [దైవం ఎవళ్ళదిక్కు- మొగ్గి తే వాళ్ళ శే దక్కుతుంది రాజ్యం. డిని 

కోనం విచారం పెట్టుకుని లాభంలేదు, 

ఇలా సంజయుడు చెప్పిన భూతత్వం విన్నాక అతణ్ణి యుద్ద 

భూమికి వెళ్ళి రమ్మన్నాడు, ధృత రాష్త్రుకు ఆ(పకారం కురుశ్నే(తం 

వెళ్ళాడు నంజయుడు, యుద్దం చూసి, కొన్నా శ్లయాక తిరగి వా స్తీనా 

పురం వచ్చాడు. అంతవరకూ కొడుకుమో బే జెంగ పెట్టుకుని విచా 

రిస్తూ కూచున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు, రాగానే అతడిపాదాలమోద పడి 

యుద్ధంలో భీము దు పడిపోయాడంటూ చెప్పి గోలుగోలుమన్నా డు 

సంజయుడు. 

“మహా రాజూ, వొక నాడూ రెన్నా ళ్ళూ కాదు, పదిరోజుల పాటు 

మిట్టమధ్యాహ్నం సూర్యుడిలా (వకాళించాడు; పాండవసై న్యాలు 

చీకట్లలా ముంచుకువస్తూ నే వున్నాయి, (పచండమైన కిరణాలవంటి 

బాణాలతో వాటిని ఈసదిరోజులూ పటాపంచలుబేవాడు; చివరికి 

అయ్యా! అస్తమించిపోయాడు భీన్ముభానుడు. తన కెళాధులందరికీ 
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ఆభారంగా వుండే తనకి బాణాలే ఆధారమయాయి. పరళొరాముడిితో 

సమానుడయిన వీరుడికి శిఖండిచేత భంగ పాటుకలిగింది. దుర్యోధనుడు 
తనని నమ్ముకునే జాదమాడాడు; ఇపుడు ఆ నే యుద్ద పుజూదంలో 

వోడిపోయాడు భీష్ముడు. తనశేక వింశ వాడల తేది కతువులకి, వాళ్ళ 
కళ్ళముం టే, వాళ్ళునవ్వుకు నేట్టు కిందపడిపోయా డిపుడు. 

“విధి ఎంతన్నా చేస్తుంది! పదివేలమంది రాజులు తన నెదిరించి 

వోడిపోయారు, అలాంటిమహారథుక్లి శిఖండిమా( తుడు పడగొట్టాడు! 

భీమషృుడంకే సామాన్యుడా! ఘోరస్వరూపుడు! ధనున్సే అతడి 
మువహాం. ఆయుధా లే అతడికోరలు. బాణా లేగోళ్ళుం ఖడ్గ మేనాలుక. 

అభయంకరవనార్త్హి నరసింవామూర్తే, కాని నరమా(తుడు కాడు. 

అంత వాడూ ఆఖరికి హతవాంరి పోయాడు!” అంటూ పనివి పనివి 

వడవడం ముద 'లెట్టాడుం 

భీమ్ముడు పడిపోయాడనడంతో కే గుండె యుల్లుమంది ధృతరా 

మ్హడికి. వెంటనే నరార్భుపోయాడతడు, శ్రీతలోపచారాలువేశాకకొంత 

సేపటికి కాని తేరుకోలేదు, దృష్టిలేని అతడి రెండుకళ్ళనించీ కన్నీళ్ళు 
ధథారలుకట్టాయి. గడ్లదికమయినకంఠంతో వడవడమారంభించాడత డు: 

“ దేపతలూరాత్ససులూ చూ+వన్థందీ వొక్కకైువచ్చినాముపుతిప్పలు 

పెడ తొడు భీష్ముడు సంజయా! శిఖండి బాణాలపాలయిపోయాడా? 

వమిటీ ఘోరం! అతడి తాళధ్వజం కిరణాల మెరుపులే మెరుపులు. 
ధనువ్షంకారం నిజంగా వురుములు. దావానలంలా విజ్బంభించే శతు 

శీసమిోద అతడి బాణాలు జడివాన. అతడు మహో మేఘం. అలాంటి 

భీష్ముణ్తి-అ య్యా దేవుడా ! శిఖండి అనే కృతిమ వాయువా వాత వాం 

ర్చింది! తండీ, దేవచ తా! పాండవసము[దం ఉప్పొంగినప్పుడు తల 

దాచుకుందికి మాకు నువ్వే డీవివని నమ్మాాము, తుచ్చమయిన శిఖండి 

గంటలోనే మునిగిపోయాను నువ్వు, ఇంక మాకు ది క్కే_మిటి? 
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“పీరరసమే జలరాసి, "బావహువులే ఉగమైన జలచ రాలు 

గదా ధ్యజమూ మొదలైనవి పర్వ తాలు. బాణాలే తరంగాలు. 

భీష్ముడు సవము్ముదం, అలాంటి మహోసము(దం శిఖండిలాంటి సామాన్యుడు 

ఎలా ఈదగలిగాడూ జంట! అంబకోసం అంత పంతంతో వచ్చీ 

సాధించ లేకపోయాడు. పరశురాముడు. అలాంటి భీష్ముణ్ణి శిఖండీ! 

పాండపులకోసం వచ్చి ఇళ్లు పాత వాంర్బావు! 

“ఆశౌ ర్యానికి నాశనంలేదని నమ్మాము. ఆసత్యం తిగుగు లేం 

దనుకున్నాము. ఆశీలమూు ఆపరా(కమమూ, ఆభయంక రతమూా, 

అశుద్ద చరిత్రమూ మాసిపోవసే ఆశించాము. అన్ని ఆశలూ అడియాస 

లయిపోయాయి” - ఇలా పనివిపనివి ఏడుస్తూ సంజయుడి రెండు 

చేతులూ పట్టుకున్నాడతడు, 

“సంజయా, చెప్పూ, మా బాబయ్య అలా పడిపోయినవడు 

ఎవ్వరూ అడ్డంరా లేదూ! అన్ని అవోణీల సేనా మాట్లాడకండా 

చూస్తూనుంచుంచా?! ఆయన్ని ఎవసభా గెలవలే రనుకున్నా ౦. అంతే 

మోరిపోయిండా శత్రుసేన? (దోశణుడ్యూ కృపుడూ, అక్ష తానూ, 

శ ల్యుడూ తొలిగి పారిపోయారా ? వాండవులూ, శిఖండీ తాత 

మోద విరుచుకుపడుతూంకు నాకెడుకులందరూ వఏంచేస్తున్నారు? 

మల్లా చెదురయి అడివిపట్టివోయా రా? అయ్యా, ఎంతే పనిజరిగిపోయింది! 

భీముడు వడిపోయాడంకు ఇంకేముంది?! అంతా పడిపోయింద నే లెక్క, 

“ఆం కురుకులవృద్దుణ్ణో నిర శ్రల చరి(తుణి, భీమ్మపి తామవాబర్జో 

చంపి రాజ్యం వలుకోడానికి తెగించారు పాండవులు! డజేవ్రుడూ 

వాళ్లకే తోడయాడు. ధర్మం వెనకపడి అధర్మం పెరిగిపోయిన 
టయింది, తాతనిచంపి రాజ్యంపు చ్చుకోడం ఎంచ నిహ్షురం ! అతణ్ణి 

చంపుకుని సంపదకోసం పోరాడడం! ఇంతకంశు పాపమే ముంటుంది ? 



భీమ పరం 1813 

కులా లన్ని టిలోకీ రాసకులం (కూరమైంది. వకులంలో అయినా పుట్ల 

వచ్చు, కాని రానకులంలో పట్టకూడదు. 

“అయ్యో, భీము డులేని నానేన భర్తలేని శి లొ అయి 

పోయింది. కుమాళ్ళు ఎంత బెంగపెట్టుకుని ఎలావున్నా రో! ఎవ శేమయి 

పోయారో ఇంకా క ! రాజులూ, మంతులూ అని 

పించుకుంటున్న ఆజూద గాళ్ళు వమిటి ఛావిస్తున్నారో ! వవిధంగా 

బోధిస్తున్నారో ! ఇకమిద యుద్దానికి ఆభార మెవరో !'' అంటూ 

పొంగిపొంగి వస్తూన్న దుఃఖం ఆపుకుంటూ నంజయుడి చేతులు విడిచి 

పెట్టి ఇలా (వక్నించాడు. 

“సంజయా, యుద్ద మెలాజరిగింది? పదిదినాలూ ఉభయ నసేనలూ 

ఎలా ఎదురుకున్నా యి? 'ఎవ్య లెవ్వరు ఎపూడెప్పూుడు వమేమిటిచేశారు? 

ఇన్నాళ్ళూ భీమ డెలా యుద్దంచే కాడు! తుదకి ఎలా పడిపోయాడు? 

చెప్పు, అంతా వివరించి చెప్పు. భీష్ముడు పడిపోయాడన్న దుర్వార 

విన్న నాపాడు వెలు ఇంక వది వినడానికె నా సిద్ధంగా నేవున్నా యి. 

దుర్నీతికి పుట్టినిల్లు నేను. చేను వినకపోతే + ఎవరు వింటారు? నాగుండె 
రాయే అయిపోయింది. చెప్పూ, అన్నీవింటాను అన్నాడు. 

“నువ్వన్నట్టు నీఅవినీ కే ఇంతా తెచ్చింది” అంటూ అందు 
కున్నాడు సంజయుడు .._ “ధర్మాత్ములయిన పాండవులికి ఇన్ని పాటూ 

వచ్చాయి. అంత చేసి ఇంత తెచ్చుకున్నా వు. చెడ్డ చేసిన వాళ్ళకి తప్పకుండా 

చెడ్డేవస్తుంది; సం దేవాం లేదు. మంచీ చెడ్డా అనకండా విను. వినడా 

నిశేకడా, నన్ను యుద్ధభూమికి కం హాటే వేద వ్యాసమునీం(దుత్ణి 

తలు చుకుంటాను. భకితో ఆయన పాదాలికి నమస్కరించి యుద్ద 

వార్తలు వినిపిస్తాను. ఉన్నత మైన వాతి, మేఘంలాంటి శరీరచ్బాయ 

కల వాళ్ల ఉజ్వలమైన దండం ధరించిన వాణ్ణి, గోరోజనం"కాంతిక లిగిన 

జటాజూటంక లబార్జో, వేదాగ్థాలు నియాపించినవాక్లో, కర్ప్థమ్బూగ చర్మం 
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ధరించిన వాళి) భరతవంశక ర్తని, జేవతీలు పూజించేవార్లా, నత్వవతీ 

"జీవి కుమారుణ్ణి న్యాసమునీం(దుక్ణి నేవిస్తున్నాను” అంటూ వ్యానున్ణో 

మనసులో నిలుపుకుని యుద్ధవార్శ లారంభీంచా డతడు. 

కురుకే(త్రం 

“కుహారాజ్యూ నేను కళ్ళారా చూసిందీ చెవులారా విన్నది, 

మునికృపవల్ల నాకు అవగతమయిందీ - యావత్తూ పూసగుచ్చినట్టు 

వి సరించి చెపుతాను. సావ ఛానంగావిను. 

“ఆశా|తి నీదగ్గిర సెలవుతీసుకున్నాను. తిన్నగా కురుత్నే(త్రం 
వెళ్ళాను. మనసె న్యశిబిరంలో వీకొడుకుకోో సం (పక్యేకంగా నియమిం 

చిన రాజగ్భహాంలో సముచితంగా (ప వేశించాను, భీమ్మడూ మొదల 

యిన కౌరవ[పముఖులూ, తీగిన రాజులూ చుట్టూ వున్నారు. దుర్యోథ 

నుడు తగిన ఉన్న తొసనంమోద ఆకీనుడె వున్నాడు. నన్ను చరాూాడడం 

తోనే ఆదరించాడు, నేను కొలువులో కూచున్నాను. యుద్గవివయ మే 

ఆలోచన జరుగుతూవుం దప్పుడు. దుర్యోధ నమవో రాజు దు త్భాసనుణ్ణి 

చూసి ఇలా అన్నాడు, 

“తమ్ముడూ, ఎంతో కాలంనించీ ఎదురు చూస్తున్న యుద్ధం, 

పాండవులికీ మనకీ ఇన్నాళ్ళకి జతపడింది. ఇక ముఖ్యంగా మనం చెయ్య 

వలసినపని చెపుతాను, విను. అందరిలోకీ మనకి మాఖ్య మైన వాడు 

భీము డు తాతయ్య. కంటికి గెప్పలాగ అన్నివిధాలా ఆయనని మనం 

కాపాడుకోవాలి, ఆయనని భదంగామూసుకుంటే చాలు, సగ వాళ్ళ 

వనిపట్టిస్తా డజాయన. అందరినీ కాపొడవలసినవాడే ఆయనకదా! ఆయ 

నని కాపాడడ మేమిటని అనుకునేవు. అది కాదు, నిను, చెపుతాను. ఇది 

వినవలిసించే కూడాను. అవాళ మనం యుద్దానికి (పయ త్నాలుచేస్తూ 

వున్న షూడే చెప్పాడాయన, “నాముందు యుద్దంలో ఎవ్వరూ బతికి 
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బయటపడ తారనిమా(తం నమ్మకండి. ఎవ్వరూ నన్ను గెలవలేరు, 

కాని వొక్క-ళిఖండి యా(త్రం గెలుచుకుంటాడు. అతడిదగ్గిర గడ్డీపోచేఅయి 

పోతాను నేను అని, రతుణలతేకండా వమనుపాటుగావుంశకేు సింహోన్న 

యినా నక్క. వంటిది వోడనొడుతుంది. కనకనే యుద్ధంలో ఛీహ్ముల్లే 

"కాసుకుతిరగ కపో తే శిఖండిచేచ దెబ్బతినడం తప్పదు. నిజంగా ఇలాం 

టి బే నిదపోతున్న పెద్దపులిని గారె చంపడమం యేం అంచేత వుంచి 

దిట్టమైన రథికుల్ని తాతయ్యగారి రక్షణకోసం పెట్టాలి. మారంతా 

మిామై న్యాలతో సహో ళిఖ్లుండిని ముట్టడీస్తూవుండాలీ” అని చెప్పి అవాళకి 

కొలువువాలించా డతడు, 

మర్నాడు తెల్లవారాక దుక్య్వోధనమహో రాజు సేననాయకులని 

పంపి ఎంపికయిస పీరులనీ జేనలనీ యుద్దానికి సిద్దపరిచాడు. దాంతో 

ఎక్కడలేని కలకి లమూ ఆరంభమయింది. శంఖాలూ, దుందుభులూ 

మొదలయిన  మంగళవాద్యాలూ అపి సిద్దం చెయ్యండని ఆయా 

పరివారాల నాయకులు హెచ్చరించారు. వాళ్ళ గంభీరమైన పలుకులూ 

కట్టువిప్పి తెసూవున్న వఏనుగులఫఘీంకారాలూ, గ రాల సకిలింపులూ, 

పూన్చడానికి లాక్కు_వస్తూన్న రథాల చకఘోవలూ, వొకళ్ళ 

నొకళ్లు విలు చుకుంటూన్న _సెనికుల శేకలూ = అన్నీ కలిసి శిబిరం 

శిబిరమం తా చం(దదోదయంతో ఖఘూర్లి ల్లిపోయీ మహోానము[దంలా 
అనిపించింది. సూర్యోదయం కొవడంతోచే ఎస_న్వ్యాలు రణాగం7గానికి 

నడిచాయి. బంగారంభూవ శాలతో వనుగులు దావాగ్ని మంటలతో 

వున్న కొండల్లా అవుపించాయి. పరుగు లురుకుతూ సకిలిస్తూవున్న 

గు రాలు సము(దతరంగాల్లా కనిపించాయి, వొవానాలతోనూూ అలంకర 

ణాలతోనూ వరసలుతీరి రథాలు కదులుతూన్రంకే డోళ్ల కివ్రూాల్లు 

కదులుతున్న ట్లనిపించింది. కుం కాలుపలుకుతూ భటులు నడుస్తూవుం కు 

చాశుసమూకలు పయనిస్తున్నట్లు అవువించింది. 

వ 



1816 వ్యావనహారి కాం (ధ మవో ఫారతం 

"తెల్లటి ధోవతీ, తెల్లటి రథమూూ, తెల్లటి గురాలూూ, తెల్లటి 

ధనుస్పూ, బంగారం తాటి చెట్టుతో శెపరెవలాడుతూన్న వతాకమూ, 

బంగారం కవచముూ, తేల్లగొడుణా - ఈఅన్ని టితోనూ గంగాచ్చుతు 

డైన భీముడు సము[దంలాంటి ఆ కారవనేసకి పూర్ణ చంద్రుడిలా 

అవువీంచాడుం 

తన చతురంగబలాలు పురికొలుపుతూ సమరో త్పావహాంతో, 
ఢగధగామెరిసిపోతూవున్న బంగారం వేదిక ప తాకంరథంమోద బయలు 

"బీరివచ్చాడు (దోణాణార్యలు. అలాగే బంగారం ఆబోతు పతాకంతో 

కృపా చార్యులూ, మణులు చెక్కి. న సింవాంతోక జెండా రథంమిాద 

అశ్వతామా, రత్నాల నాగేటిబాలు జెండాతో మ[ద రాజు శట్యుడూ 

నవ్వుతూ, పీశాలాపాలాడుతూ ఎవ శ్రబలంతో వాళ్ళు యుగ్దానికిపయన 

మైవచ్చారు. తక్కిననాయకులూ ఎవళ్లకితగినవన్నా హోలతో వాళ్ళు 

తమతమ సైన్యాలు వేసుకుని, వాళ్ల వాళ్ల జెండాలతోనూ, వాటితోనూ 
తర్హి వచ్చారు. దృఢమైన చతురంగబలాలతో (బవ్మాండమైనయాదవ 
ఎసెన్యం వెంటపెట్టుకుని కృతీవరా 3 బంధువులూ తానూకలిసి పెద్దరథ 

సై న్యంతో జయ[దథుడూ, అనంతమెన చతురంగ సేనలతో దిక్కులు 

కంకపించినట్టు విందానువిందులూ, కరింగమవహో రాజూ, భగదత్తుడూ, 

ఎన్నో అన్ని గు(ర్రపుదళాలు వేసుకుని కొడుకులూ, తమ్ములూ యరాొవ 

న శందితో కలిసి మూ బావ శకునీ, ఎంతో అంత కాల్బలం వెంట పెట్టుకుని 

కుమారుడు సోమదత్తుతోనూ, మనమడు భూరి(శవసుడితోనూ కలిసి 

జేవేందుడిలాగ చాహ్లికుడూ బయలు చేరారు. వాళ్ళందరినీ 
చూస్తూవుం కు కన్నులపండువుగా వుండేది మూసేనలకీ. 

అలాగే కాంభోజంరాజు సుదశ్షీ ణుడూ, కోసలంరాజు బృవాద్బ 

లుడూ, మాహి హివ్మతీపురంరా జు నీలుడూ, (తిగర్త రాజు సుళ ర్యా, 

చాత సరాజులు అఆఅంబసుడూూూ హాలాయుధుడూ, సొఏర, కోరచీన, 
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ఆభీర యవన దేశాల రాజులూ యావన్మండీ తమతమ చతురంగబలాల 

తోనూ, తమతమ చెండాలతోనూ, రకర కాల ఆభరణాలతోనూ బయలు 

వచ్చారు. అందరి మొపవహోల్లోనూ యుద్ద ంకోసం ఉ తాహాం(వకాశళిస్తోంది. 

ఇలా పదడిఅక్షోణీల మహాసెన్యం నడిచింది. పదకుండో 

అమేణీతో దుర్యోధ నమహో రాజు బయలుదేరాడు, ధగధగా వెలిగి 

పోతూనున్న రత్నభూవణాలు వేసుకుని మదపుకశునుగుమోద 

కరాచున్నా డతడు, 'తెల్లనొడుగులూ, నగలలోని వ(జాలకాంతులూ, 

చామరాలూ, ఎన్నోరత్నాలతో మెరిసిపోతూవున్న నాగపతా 
కవరూ--మవారఠాజూ చరాసిందికి రెండున భూ వాలవనివింవాడు 

రారాజు 

రెండుపక్కలా వాహనాలూ, గొడుగులూ వేసుకుని జిగేలు 

జిగేలుముంటూన్న తమతమ జెండాలతో దుళ్ళాననుడూ, దుర్శర్భ 

ణుడూ; వివింథశతీ, వికర్ణుడూ మొదలయిన నూరుగురు తమ్ములూ 

దుర్యోధనుణ్ణి చుట్టుముట్టినడిచారు. కోదండాలూ, గదాదండాలూ, 

ఈకులూ బౌకులూ, ముసలాలూ, ముద్ద రాలూ, తోమరాలూ, 

గండ గొడ్డళ్ళూ, గుదియలూ, శూలాలూ మొదలైన ఆయుధాల 

తోనూ, బంగారంపనితనం కల కవచాలతోనూ, చితవిచి(తాలయిన 

కిరటాలతోనూ, నవరత్నాలుతావీన జెండాలతోనూ-ఇలా బయలు 

వెళ్ళిన శారవసేన ఎంత అందంగావుందో అంత భయంకరంగానూ 

అవుపించింది. ఏరులభూపణాలలోని వ(జాలకాంతులు వాంసల్లాగా, 

మాణిక్యాల కాంతులు పద్మాల్లాగా, ఇందసీలమణుల కాంతులు 

తుమ్మదలలాగా అయి కారవసె న్యం పెద్ద ఎర తామరల నరోవరంలాగ 

కనిపించిందంళు నమ్ము. 

అప్పూడు సర్వసేనాని భీముడు రొజులు యావన్మందినీ విలిచి 

పాచ్చరించాడు ; 



1818 వ్యావవోరి కాం(ధ మహాభారతం 

“పిర్రలా రా, యుద్దమం కే రాజులకి తెరిచిన స్వర్గ ద్వారమన్న 

మాట, ఈ ద్యారంలోంచే ఎందరో మహామవాలు వెళ్ళారు. మయా 

ఈడారినే నడవడం గొప్పవివయం. రాజన్న వాడు ఇంట్రోమంచంపటి 

చవ్వడంకం కే మరోపాపంబేదు. నిజంగా యుద్ధం మనకి పంటకళ్ళం 

లాంటిది. ఇది లభించడనూ నిధి లభించడవమూ వొక్క. కుిలఅన్నాడు, 

ఈ పూచ్చరిక కి రాజులందరూ తలనూ పారుం ఎవళ్ళకితగినట్టు 

వాళ్ళు ఉత్సావాంతోనూ ఉ,_జేకంతోనూ మాటల్రచ్చారు. క్స్ర 

దర్పంతో ఎవళ్ళ సేనల్లోకివాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అనంతరం దుర్యో 
ధనుజితో భమ్ముడిలా అన్నాడు: “ఇదిగో, నేను యుద్ధంచేస్తున్నంత 

వేపూ కర్గ్ణుడుమా?|త్రం యుద్దంలో అడుగు పెట్టకూడదు. అత డేకాదు, 

అతడి కుమాళ్ఫూ అతడి బంధువులూ, అతీడిమం(తేలూ కూజా 

రాకూడదు. ఇది స్పష్టంగా చెపుతున్నాను. 
దీనికి దుర్యోధనుడు నొచ్చుకోలేదు పెగా సంతోషించాడు 

కూడా, “అవును, పంతంపట్టి మరొకడు యుద్ధానికి రాకూడదం శు, 

మీాబలమూూ మో తెగువా స్పష్టంగా కనివీస్తున్నాయి. మవహానందంగా 

వుంది నాకు అంటూ తాతగారిని పొగిడా డతడు. నిజంగా భష్ముడలా 

భీమ్మించి యుద్దానికి పూనుకోడంతో నే ఉప్పాంగిపోయాడు రారాజు, 

తమ్ముల తోసవో అతడిచుట్టూ వేరాడు. తనసె న్యంతొ మంచివ్యూవా 

మొకటి నిర్మించమనీ కోరాడు, 

అప్పుడు పడవమటిదిక్కు. తిరిగాడు భీమ్ము సేనాని, తాభధ్వజంతో 

"తాను యై న్యానికంత! ముందునుం దున్నాడు, తనతో దోణాచార్యుల్నీ 

నుంచోసెట్టాడు. కుడితట్టు కృపుణే, అశ్వశామనీ నుంచో పెట్టాడు, 
వడ మదిక్కు. కృత వర్శసీ, శల్యుణ్లే పెట్టాడు. వెనక చాహ్లి కుళ్ల, 
భూరి శ్రవసుక్ణి, సోమదత్తునీ వుంచాడు, సై న్యంమధ్యకార వకు శూశ్లందరి 
తోనూక లిపి దుర్యోధనుక్ణై పెట్టాడు, అతడిముందర “అర్జునుణ్ణి చంపుతాం, 
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లేదా చస్తాం అంటూన్న సుశ ర్మా మొదలయిన పది వేలమందిని 

దిట్టమైన సంశ ప్తరథికుల్ని నుంచోపెట్టాడు. మై న్యమంతటా అక్క. 

డక్కడ తగిన యోధులుండేట్టు వర్పాటుచేశాడు. ఒక్కాక్క-మైన్య 

దశానికేిముందు ఏనుగులూ, వనుగులకి దన్నుగా రథాలూ, రథాలకి 

దన్నుగా గు(రాలూ, గు[రాలకిదన్ను గా విండ్ల వాళ్ళూ, విండ్ల వాళ్ళకీ 

దన్నుగా కల్తీ డాలూ పట్టుకున్న బంట్లూ నిలబెట్టాడు ఇలా 
అభేద్యమైన మానుషవూహాం తయారు వేశాడు ఛీమ్మునేనాని. 

ఆవ్యూహంచూసి మనసై న్యంలో రాజులుయావన దీ ఆశ్చర్య 

పోయారు. ఎప్పుడూ. ఎక్కడా ఇంత దృఢమైనవ్యూహం కనీవిని 

ఎరగమన్నా రు వాళ్లు, అందరి మొహోల్లోనూ సంతృ వ్లీ, సంతోవవునా 

తాండవీంచాయి. 

న పాండవృసె న్యం: (బహ్మాండమైన సై న్యంతో కదలివచ్చాడు 

ధర్మ రాజు. అతడి సై న్యంలోని వనుగులముదంకోసం తుమ్మెదలు 

గుంపులుగుంపులుగా ఎగిరివచ్చాయి. వాటినిచూస్తూవుం"కు ఆసై న్యం 

మోద నల్లగొడు ఫులుపట్టారా అనిపించింది. గ రాల డెక్కలతో శేగిన 

ధూళి స్వర్గంలో అప్సరసల కుంకమూ, కర్నూరమూ మొదలైన 

చూర్షంతో వియ్యమంది నట్టయింది. జెండాలమోది మణుల కాంతులు 

సూర్యకిరణాల నిమించిపోయాయి. జె (త భేరలధ్వనులుపర్వత గుహలలో 

(పతిధ్వనించాయి. రథ ఘోవమ చిరుగంటల రుణరుణలత్ే* అకాశం 

నిండా ఎంత అందంగా వినివించిందో అంత  భయంకరంగానూ 

అనిపించింది. సైనికుల ఆయుధాలు తళతళలాడుతూ అన్ని దిక్కు లూ 

వెలిగించాయి. అలా తర్షివ చాడు ధర్మ రాజు 

పదాటిసై ఖ్యంతో బుజాలువొంగించుకుంటూ వచ్చాడు భీముడు. 

ఆనండం అతడి మొహానికి అదో కొత్తదనం తీసుకువచ్చింది. గచా 

మొసలైన ఆయుధాల కాంతులూ అతడు ధరించిన భూవణాల; 
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కాంతులూ ఇవన్నీ కలిసి చి తంగా అవుపించాయి, యుద్ద క్రీడక ని అలా 

ఉజ్వలంగా వచ్చాడతడు, 

ఇక అర్జునుడో - అతడి దివ్యరథం పద్దురాగమణులలా (పకా 

శించింది. తెల్లగు(రాలు వ(జాలలా వకాళశించాయి. నోగలమిోాద 

(శ్రీకృష్ణుడు ఇం(దనీలమణులలా (పకాశించాడు. జెండామోాద వానరం 

గరుడవ చ్చలలా (పకాశించింది. తూణీ రాలలో వాణాలుమరక తాలలా 

(వకాశించాయి. ఇలా రోహిణా(దిలా వెలిగిపోతూ రణస్థలానికి 

వచ్చాడతడు, చేవద త్తంపూరిస్తూ. అతడి గాండీవం హరివిల్లు. 

దివ్యకిరీటం కాంతులు మెరుపులు. ధనుష్టంకారం గర్జనం శరీర కాంతి 

అసలే నలుపు. ఇలా కారుమేఘంలా ఎంతోగొప్పుగా అవుపవించాడు, 

అతడితో చెప్పశక్యంకానంత రథ్నసెన్యం తర్లివచ్చింది. 
రణోత్పావాంతో ముందుకి వురుకుతూన్న పెద్ద గురపు 

సైన్యంతో వచ్చారు నకులసవాదేవులు, మంచివాహానాలమోద 

పరస్పరం యుద్దంగురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆఇదరూ వస్తూ వుంచు 

మపహోనందంతో చూశారు రాజులు. 

రభసంతో కలగుండుపడిపోతూవున్న రణవ్నే[తానికి చిన్న 

ఏనుగుగుంపులాగ (చాపడికుమాళ్లూ, అభిమన్యుడూ వచ్చారు. 

గురాల్నసె న్యం "వెంట వేసుకుని, అలా(వతివింద్యుడూ, శుత సోముడూ 

(శుతకీ ర్హీ శ తానీకుడూ, (శుత సేనుడూ, అభిమన్యుడూ త మనాయక త్వం 

వహించి రావడంతో నే సంతోమంపట్ట లేకపోయారు పాండవ్నసెనికులుం 
వనుగులసందడితో పెద్దరాణువ వెంటపెట్టుకుని దురుసుగా 

పచ్చాడు [దుపదమహో రాజు. దు ర్భద్య మెన్నసెన్యం వేసుకుని తమ్ముల 

తోనూ కుమాళ్ళతోనూ కదిలివచ్చాడు విరాటరాజు యాదవ 
పై న్యంతో భూమి గజగజలాడిస్తూ వచ్చాడు సాత్యకి. (పతాప 

నాక్యాలు పలుకుతూన్న ఏరుల్ని చుట్ట బెట్టుకువచ్చాడు. చేకి తానుడుం 
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ఒకళ్ళ నొకళ్లు పరియాచికాలాడుకుంటూవున్న గ్యురపురాతులు తనకి 

దన్నుగా నడుస్తూనుంశు, మవాధీమాగా తర్గివచ్చాడు శిఖండి, 

తము డితోసహో కలిసి వచ్చాడు మగధసహాబేవుడు జరాసంభుడి 

కుమారుడు. దిక్కులు దిమ్మెత్సి పోతున్నట్టు యుద్ధ వాద్యాలు 

మోగుతూవుంకే సము[దంలాగ వుప్పాంగుతూవుండేది అతడి మగధ 
నేన, యుద్ధమం'కే వుచ్చిపోతూ రకరకాల ఆయుధాలు పట్టుకుని. 

బలమూ, బలానికితగిన శార్యమూ, శ ర్యానికితగిన దర్పమూ, 

దర్చానికితగిన ఉత్సావామూ కలిగినసై న్యంతో వచ్చారు ధృవ్ట 

శీతువూ, అతడి తము శ్రతూ పాండవుల కళ్ళ వేడుక చేస్తూ. యమ 

కింకరులలాంటి రాతుసమైనికులతో ఘోరమైన చీకటిళొండలాగ 
నడిచివచ్చాడు ఘటోత్కచుడు. డానికితగిన్మక్తు వున్నాయి అతడి 

పెద్దసెద్దకోరలు. అతడిచేతిలోని శూూలం కాంతులు ఆకాశంజీగేలుమని 

వించేవి. వీశ్లేకాకండా పాండ్య రాజూ, అయిదుగురు శేకయరాజులూ, 

వే_బ్యుడ్యూ కాశ కరూశకదేశాలరాజులూ ఎంతోమంది తమతమ 
మై న్యాలతోనూ, తమతమ జెండాలతోనూ వచ్చారు. ఇలా వడు 

అక్రోణీల పాండవసేనా రణశ్నే(తంలో సమా వేశమయింది. ఆగేనా 

ముహేోనికి తిలకంలా తయారయివచ్చాడు పాండవ సేనాధిపతి దృష్ట 

ద్యుమ్నుడు. పరివ్యూర్లమైన వీరరసంతో తొణికిసలాడుతూ వుంది 

అతడిశరీరం. సన లత్యుంవా ఉజగలంగావుంది పిఠ- శేఖ. సూర రథంతో 

సమానంగా వుంది అతడిరథ వేగం. ధగధగా మెరుస్తోండి ధనుస్సు, 

జిగేలు జిెగేలు వముంటోంది రథంమోాది ధ్య్ధజం. ఇలా మహో తేజస్సుతో 

వచ్చి వడ మోణీలశేనా నడివించా డతడు, 

అలా చతురంగబలాలతో ఆసేన (పచండంగా నడిచివస్తూ 

వుంచే మవారాజబా భూమి గజగజా వణికింది. దిక్కు-లదిరాయి. 

సైనికుల తొడతొక్కిడిలో వొకళ్ళనగలు నురొకళ్ళనగలతో రాపాడి 
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రాలిన గుండ భూమిమిద శేగినభూళి పాచ్చుకాకండా అణిచి వేనేది, 

ఆయుధాల కాంతులు చలనివెన్నెలలయి యుద్దా వేశంలో పీరులకి 

పమట్లుపోయకండాఛచే సీవి. భేరీధర్ధనులకి ఆకాశం బద్ద లయిపోకంజా 

వనుగులు తొండాలతో తుంపుర్లు చ లేవి. సై నికులదర్చం దేవతలకి 

తెలియరాకండా గొడుగులు దట్టంగా అడ్డుకునేవి. 

శిబిరంనించి బయలు చేరి కురుశే(త్రమంతటికీ ఉత, మ(పజేశ 
మయిన శమంత కపంచకందగ్గిరికి వచ్చేసరికి ధర్శ రాజుకి కుడికన్ను అది 

రింది. ఇంకా ఎన్నో శుభ కకునాలూ కనిపించాయి. చడానికి మెరుగు 

"పెట్టినట్టు వనుగులమదంసు వాసనా, సె నికులుపూసుకున్న వీరగంఛాల 

పరిమళమూా బుజ్జగిస్తూ, మృదూవుగా మెల్లమెలగా ఏసింది మంద 

వొయునుం 

దానికీ పరమానందభరితుడయాడు ధర్మ రాజు తనలా 
సంతోవంగావున్న తమ్ములూ, "తానూ, (గప పదుడూ, వీరాటుడూ 

తక్కిన యావన్నృందీ తూరుపుదిక్కు. re Y 
నుంచున్నారు. అన సై న్యమూ, ఎదిరియై న్యమూ _తెపారు వేసి 
నారి చూసుకున్నా డు ధర్మరాజు. తన సేనలో త్రధదన. సంకలూ, 

గుర్పులూ వీర్పరిచాడు. నాయకులైన రాజులుయావన నందినీ దగ్గిరికి 
వీలిచాడుం “ ఈయుద్గంలో మనం రాజ్యుంజయించడ మో, లేదా ఏర 

స్వగ్గం సంపాదించడమోా-9 చే మన నిశ్చయం. కనక మి అందరి 
నిశ్చృయనూకు+*డా ఇదే అని నాముందు మాట ఇవ్వండి మీరు” 
అన్నాడు, 

ధర్శరా జలా అనగానే యావన్మంది రాజులూ పీరోచిత మైన 
వాక్యాలతో అతడిముందు (పలి చేశారు; శంఖాలు పూరించారు. 
తరవాత ఎవళ్ళపటాలంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళి నుంచున్నారు. అప్పూడు 
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సిద్దంగా అమవుర్చ పెట్టిన ఫలపహో రాలూ, పళ్లూ, పువ్వులూ, క యూ 

రమా, కస్తూరీ అది యాళ్ళకి పంచిపెట్టాడు ధర్న రాజు, 

ధృత రాముడు ; అయితే సంజయా, మన్నసె న్యం ఎంతో పెద్దది 

కదా! ఇంతసె న్యాన్నీ ఎదిరించడముంకు కొంచెమనా జంక లేదా 

పాండవులు ! 

సంజయుడు ఏ నీసంచదేవాం బాగా నేన్చంది. అయితే చెపుతాను 
విను. కౌరవ్నసె న్యం చూసి ధర్మరాజు చిన్న బుచ్చుకోలేదు. అర్జునుణ్ణి 

చూసి తమ్ముడూ, ఎంత నేనవ్రందోచరాళావోయి కౌరవులది! ముందు 

తాతగారి తాటి చెట్టుజెండా ఎంత ఘోరంగా అవువిస్తూ పుందో చరాడరూ” 

అన్నా డతడు, 

చానికి అన్నగారి మొహం చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు అర్ద 

నుడు. “సైన్యం పెద్దాచిన్నాతో వముందన్న య్యా,” అంటూము కృ 
సరిగా ఇలా అన్నా డు--'ధర్మంవొదిలి పెట్టినవాళ్ళకి ఎంత గాప్పయమె న్యం 

వున్నా వాళ్ళని ఇక్టు గెలవవచ్చు అన్నాడు వెనుకటికి నారదముని. 

(దోణుడూ, భష్ముడూ వింటూాండ ణా వ్యాసమునీ నాతో ఆ మాకు 

చెప్పాడు. అది అలావుండనిచ్చి బలాబలాలు విచారించినా మన 

మేమంత అవుకుగా లేముకడా ! చూడూ, అమానువమైన శక్రినుం 

తుడు అన్నయ్య భీముడు. ఆయనగదముందు శ (తువులు ఎంతమంద 

యినా నిలవగలరా ౫? ధృష్టద్యుమ్ను డూ, శిఖండీ ముదలయిన 

పాంచాలపీరులు వుండ నేవున్నారు. వాళ్ళప రా(క్రమంముందు సైన్యాల 

పాచ్చుతక్కువలు పనికివస్తాయా? విరాటకాజూ, శంఖుడూ మొద 

లె న మత్స్వపీరులూ, సాత్యకీ, చేకితానుడూ మొదలై న యాదవ 

శూరులూా- ఏళ్ళం తా సీకు విజయంచేకూర్చండే వొదలరు. మన అభివ 

న్వుడూ, ఘుటోత్కు. చుడూ “మొదలయిన కుమాళ్ళు వొకొ-_క్క డూ 

వొళ్కాక్క- అక్రోణీమై న్యంతో సమానంకడా! అతిలోక సామాన్య 
A 
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మైన బలశే” ర్యాలు సీళ్ళవి. సీదయా, కృష్ణుడి ఆసరా -- ఈ రెంటి 

వల్లా గాండీవానికి రెక్కు_.లువచి నట్టుంది. ఇ్రంతెందుకూ ఏనుగులా 

సీఖలం నీకు తెలియదు కాని సీకే కోపంవ స్తే చేవతలయినా జోపోరు 

చెయ్యవలసిందే కడా |!) 

దాంతో వొక్కసారి తెలివి తెచ్చుకున్నట్లు జల్లుకున్నాడు ధర్మ 

రాజు, “బాగుంది. అయి కే కౌరవులుపన్నిన వ్యూవోనికి తగినట్టు మన 

మైన్యంతో కూడా వొక మంచిప్యూహాం తయారుచేయించు” అన్నాడు. 

డోనిమిోాన ధృష్టద్యుమ్ను జ్ఞ పిలిచాడు అర్జునుడు. అచలన్ర్య్యూహాం 

పన్నమన్నాడు. సేనంతా బాగా సరిచూసి అచలనూహాం పన్నాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. వ్య్యూూహంముందు భాగంలో అభిమన్యుడూ మొద లై న 

పాండవకుమాళ్ళనీ సహాచేవుళ్లే జేట్టాడు. తానూ అక్కడే నిలబ 
డ్లాడు. తనకీ కుమూళ్ళకీ దన్నుగా భీముణ్ణి నియమించాడు. తమతమ 
బంధువులతోనూ, మై న్యాలతోనూ చేకి తానులో, (దుపదుణ్లీ దశ్నీణ 

భాగంలో పెట్టాడు. అలాగే సాత్యకిన్, విరాట రాజునీ ఉత్తర భాగంలో 

నిలిపాడు. నడిమి'భోగంలో నడనొండలవంటి వనుగులమధ్య రథంమిాద 

"తెల్లగొడుగులతోనూ, బొమమ రాలతోనూ ధర్మరాజు (బావ్మాలికి 

బంగారవమూూ, నూతనవస్తాంలూ దానంచేన్తూ, విజయం లభింవాలని 

వాళ్ళుచేస్తూవుస్న ఆశీ రాదా లందుకుంటూ నుంచున్నాడు. భీము 

డికి ఎదురుగా పౌరువంతో శిఖండి నుంచున్నాడు. అతడికి దన్నుగా 

అర్జునుడు నుంచున్నాడు, వెనుకభాగంలో మగధసవా బేవుడూ, భృష్ట 

శీతూ మాసాలు మెలిపెడుతూ నిలబడ్డారు. ఇలా పాండవుల అచల 

వ్యావాంకూడా ఎంత అందంగావుందో అంత భయంకరంగానూ అవు 

పడీంది. వాళ్ళ రథాలు ద్వీపాలనుకో. వనుగులు కొండలు. గు(రాతు 

కెరటాలు. వీర భటులు ఉ(గమెన నీటిజంతువులు, ఇలా మహాసము 
(దంలా వుంది వాళ్ళ సై న్యం. ఇటు కౌరవసెన్యంలోనూ అటు 
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పాండవసేనలోనూ ఎవరిజెండాలికీ లేదు అక్టునుడిక థంమిది కవిధ్యజూనికి 
వున్న (పకాళశం. ముఖ్యంగా కారవృసెన్యంగుండెల్లో దిగులుపుట్టిస్తూ 
ధగధగా వెలిగిపోతూ వుండే డది. 

ఎరటిపి, తెల్లటిపీ, నల్లటిపీ కవచాలు వేసుకుని ఆలవమందల్లో 

ఆబోతుల్లాగ తమతమ నేనాదళాలమధ్య తిరుగుతూవుండే వాళ్ళు ఆకా 

శానికి వినవ డేటట్టు పరాలాపాలాడుతూ నాయకులు. కొన్ని జేశాల 

సేనలు ధుర్య్వోధనుళి చేరాయి. కాన్ని చేశాలవి ధర్మరాజుని చేరాయి. 

మరికొన్ని వీలికలయిపోయి ఇటూ అటూ కూడా చేరాయి. 

పిల్లలూ ముసిలాళ్ళూ తప్ప మొల తాడుకట్టన మొగాడల్లా 

యుద్దంలో గెలుప్రుసాధింతామనే అక్కడి! వణ్యారు. అదంతా 

చూస్తే నేలపొంగి అంతమందీ అక్కడ చేరారా అనిపించింది, 

ధృత రాష్ట్రుడు ౩ అయితే మన్నసెన్యమూ పొండవ్రల™ై న్యమూ- 
“ఈళెంటిలో ఏదిపై చెయ్యి గా వుందంటావు? 

సంజయుడు : రెంటిలో చేని శేదీ తీసిపోయినట్టులేదు. రెండు 

సేనలూ వొక్కలాగే వున్నాయి. అయితే కృష్ణుడూ అర్జునుడూ 
వుండడంవల్ల పాండవుల మసెన్యమే కొంత ౩ యు చెయ్యలా అనిక్రించింది 

నాకు. మెగా పాండవుల వనుగులు ఘీంకారంచే సే సరికి కౌరవుల వను 

గుల మదధారలు ఇంకిసోయాయి. వాటికోసం వచ్చిన తుమె దలు 

వొక్క-సారి ని రాశవడిపో;సయాయి. మవారాజ్లూ నీకుమారుడు ee 

పట్టుపట్టి యూ తానికి రావడం చూసి సాండన్రుల్యూ (శీకృష్ణుడూ వల్ల 

మాలిన సంశోషం సొ దారం కేనమ్ము. కృెహ్పుజు పాంచజన్యం పూరిం 

చాడు. అర్గుకుకు దేవదత్తం పూరించాడు. ఆ రెండు శంఖాలూ 
వివడంతో నే పాండవసె సైన్యం కలకలలాడింగె కౌొంవయోధులగుం జెలు 

జలుజల్లు చున్నాయి. మన మానువవ్లా హూంతో నహ్తేరు వాన కుగిసింది, 

ఇంకా ఎన్నో దుర్నిపిత్తాలు పుట్టాయి, ఎందుకుపుట్టవూ అంటా 
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భీమ్ముడూ, (దోణుడూ, అశ్వ ఫ్రామా, కృపుశూ - ఈనలుగు రూ 

యుద్దానికి బయలు దేకేటపుడు (ప్రతీసారీ “పాండవులు జయించాలి, 
పాండవులు జబుంచాలిి అంటూ బయలుదేరతారు. సెర్కే అదలా 

వ్రుండనీ. అపశకునాలు చూసి నీకుమాళ్లు పిసరంతయినా జంక తేమను, 

మెగా సేనలోఉ త్సాహం "లేశ త్తిస్తూ రణదుందుభులు మోగించారు. 

దాంతో రెండు సేనలూ యుద్ధంకో సం వురకలు వేస్తూ, [(బళభయసము 

(దాలలాగ వుప్పాంగాయి, అప్పుడు ఉభయసైన్యాల నాయకులూ 

కూడ బలుక్కుని కొన్ని నియమా లేర్పరుచుకున్నా రు. 

రథాల వాళ్ళు రథాలవాళ్ళతో నే యుద్దం చె మ్యూలి. ఐనుటుల 

వాళ్ళు వనుగుల వాళ్ళతో నే పోట్లాడాలి. గ్యరాల వాళ్ళు గు(రాల 

వాళ్ళతోనే వో రాడాలి, కాలిబంట్లు కాలిబంట్లతో సే కలబడూొలి, 

శరణన్న వాళ్లి చంపకూడదు. ఓడిపోయిన వాళ్లే, పారిపోయిసవాే, 
యుద్ధంవూ నేసిన వాళ్లే, ఆయుధాలు లేని వానే, నారభుల్నీ, శేంఖాలూ 

శేరీలూఆపీ వెాయిం చేవాద్యగాళ్ళనీ, ఆయు ఛాలు మోసుకు వె | రాళ్ళని 

కొట్టకూడదు. ఉభయపశ్రూల వాళ్ళూ ఈనియమాలు అంగీక రించారు. 
ఉభయ సేనలూ సమానమైన ధైర్యంతో ఎదురెదురుగా నిల 

బజ్జ్ఞాయి. ఎవరిమునస్సులోనూ శాంతిలేదు. అయినా నిశృలంగావున్నాా 

యవి, రంగురంగులుగావున్న ఆరెండునేనలూ పూలతోన్యూ పళ్ళ 
తోనూ వున్న  రెండువనాలలా అవుపించాయి ఎంతట యుద్దం 

(పారంభిద్దామా అనే రెండు నేనలూ శాధపడుతున్నాయి. ఉభయ 

హెైన్యాలూ ఎంతట కలబడతాయా, ఎంతట యుద్ధం చూస్తామా అని 
చిడిముడిపడిపోతున్నారు ఆకాశంమోద చేవతలు. 

“తాతాఅనుమతించుి 
ఇంతలో యుద్ధానికి సిద్దంగావున్న ధర్న రాజు తన కవచం 

విప్పెశాడు, ఆయుధాలూ, కవచమూ రథంమోద సెట్టిశాడు, రథం 
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దిగిపోయాడు. చేతులుజోడించాడు. మాకాడకండా తిన్నగా భీమ్ముడి 
దిక్కు. నడిచాడు. అతడి అభిపాయొమటో సాండవమె నంలో 

ఎవ్యరికీ అర్థం కా లేదు, వీముడూ మొదలయిన సగురుతముులూ 

కృహ్హుడూ, సాత్యకీ, ఆప్పులై న రాజలూ తడబడుతూ రథాలుదెగ్ి 

అతళ్లి వెంబడించారు. 

“మేము ఇంతమందిమో న్రంటూవ్రుంశు, నువ్వు ఇలానడుచుకు 

రావడ మేమిటి అన్న య్యా? అన్నాడు భీముడు. 

“శ తువులమిాద ఎత్తిన ఇంత సన్నాహామూా వొదిలేసి ఇలా 

వెళ్ళడం దేనికి?” అన్నాడు అర్జునుడు. 

“పగవాళ్ళకున్న భయం కాస్తా పోయేటట్టు ఇలా దీనంగా 
'వళ్ళడ మేమిటి” అన్నాడు నకులుడు. 

“సిద్ధపడి యుద్దానికని చేసిన ఇదంతా పాడయిపోయేట్లు 
ఇలా వెళ్ళడం ఏమంత సబబు”) అన్నాడు సనా బేవ్రడు. 

ఇంతమంది ఇన్ని (పఫశ్నలూ వేస్తూవున్నా మాట్లాడ కండా 

ముందుకి నడుస్తూ నేవున్నాడు ధర్మ రాజు. 

“ఈయన అధభిపాయ మేదో బోధపడింది నాకు అంటూ 

వాళ్ళ దరినీ వారించాడు శ్రీకృమ్రడు- “ఫీముడూ, కృపుడూ, 
(దోణుడూ, శ ల్యుడూ మొద్నలైన పెద్దలకి నమస్కరించి, వాళ్ళ అను 

మతిపుచ్చుకుని యుద్ధం చెయ్యడంకోసం బయలుదేరా డీయన, పెద్దల 

అనుజ్ఞ తీసుకుని యుద్దంచే స్వే జయం తేప్పదంటారు తెలిసినవాళ్ళు. 

అంచేత అలా చెయ్యడం మంచిదే.” 

కృష్ణు డీలా చెప్పడంతోనే ధర్మ రాజు వెంట వెళుతూన్న రాజులు 

యావన్మందీ భయపడుతూ మాట్లాడకండా బొమ్మల్లాగ నుంచుండి 
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పోయారు. కృష్ణార్దునులూ, భీముడూ నకులసహా జేశ్రలూ మాత్రం 

ధర్మరాజు వెంట వెళ్ళారు. 

అలాధర్శరాజు భీష్ముడి రథందగ్గిరికి వచ్చేసరికి కారనసై నంలో 

యావన్శందీ ఉత్సాహంతో మెడలెత్తి చూశారు. మన సేనానాయ 
కులు తలావొకలాగ అనుకున్నారు. . 

“ఈయన ఇంత కిరికా? *”” అన్నారు కొందరు. “ఇలా భయ 

పడవలసినంత నం పుట్టిమునిగింది!” అన్నారు కొందగు. ోభీముడూ 

అర్జునోడూ,  నకులసహా బేవులూ, అభిమున్యుశూ, సాత్యకీ, విరాట 

రాజూ, (దుపదుడూూ ధృష్టద్యుమ్నుడూ, శిఖండీ -. ఇంతమంది 

వుండగా ఇతడి కేం వచ్చిండి?” అన్నారు కొందరు. “ధర రాజు 
భయపడేరకం కాను. ఎందు కిలా వచ్చావో మరి! *” అన్నారు 

మరికొందరు, 

అక్కడ పాండవసేనలోనూ సైనికులు అలాగే వున్నారు. 

“ధర్శరాజు మానధనుడు, భీష్ముడి?ో వమిటి మాట్లాడ తాడో? 
ఆయన ఈయనని ఎలా గౌారవిస్తాడో?! కృష్లారును అేవుంటారో। 
భీముడూ నకులసవా బేవులూ ఎలా మాట్లాడ కారో? విళ్ళెందు కిలా 
వెళ్ళారో! ” అంటూ రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ నుంచున్నా గు, 

ఉభయ సె న్యాలూ ఆతురతతో చూస్తూన్నాయి. మారణా 
స్రాలతో భయంకరంగా వున్న కౌరవవ్య్యూవాఎదగ్గిరికి వచ్చాడు ధర్జు 
రాజు, తిన్నగా భఖీమ్ముడీ రథందగ్గిరికి వెళ్ళాడు. ఆయనకి పాదాభి వందనం, 
చేశాడు, “తరడ్కీ నిన్ను ఎదిరించి యుద్ధం చెమ్యువలిసి వచ్చింది. 
అందుకని ముందు నిఅఆతవనుతలిశోసం త్తెలా వచ్చాను. నన్ను దిపించి 

పంపు, శత్రువుల్ని జయిసాను”” అన్నాడు వినయంగా. 

“తప్పకండా జయిస్తావోయి” అన్నాడు భీవ్మపి తామవాుడు __ 
“బాబ్బూ నువ్వు రావడం నిజంగా మంచిపనేచేశావు. ఇలా కాకపోయి 
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వుంచే నిన్ను శపించే వాళ్లో నేను సే, ఇబేకాక ఇంకా వడైసనా 

కోరుకో యిసాను. సీపత ంవచ్చి యుద్ధం చెయ్యమనిమా(త్రం కోరకు. 

అదితప్ప వదన్నా కోరు.” 

“కండి అలాగే కానీ” అన్నాడు ధర్మరాజు “దురో్యో 

ధనుడిపశుం వుండే యుద్దం చెయ్యి. కాని మావ్నే మంమా(తం నీవ్మాద 

యంలో న్రండనీ. అం జేచాలు మాకు.” 

“సే, ఇంకా నీఅభి, పాయ మేమిటో చెప్పు” అని మల్లీ అడి 
గాడు భీముడు. చానిమోద “నిన్ను గెలిచేవిధాన మేమిటో అనుగ 

హీంచు”” అంటూ చేతులు జోడించాడు ధర్మ రాజు. 

ధర్మరాజిలా అడగడంతో నే చిన్న చిరునవ్వునవ్వాడు భీమ్ముడు, 
“నన్ను. ఎదిరించి గెలవడం చేవతలకయినా శక్యం కాదోయి” అన్నాడు. 

“అన్రనుు అందుకనే నిన్ను (పార్టి స్తున్నాను” అన్నాడు 

ధర్మరాజు. 

“నాచేతిలో ఆయుధం వున్నంత వరకూ నన్ను ఎవ్యయా జయించ 

లేరు. నువ్వు సామనవండివి, నామనస్సుకరిగించి నన్ను (శాక్ మనా ఖుః 

అయినా, అది చెప్పడానికి ఇంకా సమయం రాలేదు, ఇప్పుడేమో 

అనకు. వెళ్లిపో, మరోసారి వద్దువుకాని” అన్నాడు భీష్ముడు. 

సరే అంటూ సంతోవీంజాడు ధర్మరాజు. చుళ్ళీ ఆయనికి 

నమస్క-రించాడు. తాశగారిమూట శిరోధార్యం చేనుకుని ఆయనదగ్గిర 

సెలవుపుచ్చుకున్నాడు, చేర వాత (దోణాచార్యులూ, కృ పాచార్యులూ 

శల్వుడూా- ఈముగ్గురిద గిరి వెళ్లాడు, కృష్ణుడూ, నలు గురు తమ్ములూ 

యఖథా,పకారం వెంట వెళ్తారు. 

ముందు (దోణాచార్యులు దగ్గరికీ వెళ్ళి పాదాభివంద నంచేశాడు 

ధర్మరాజు, యుద్ధంచెయ్య డాని! అనుమతించి, ఆశీర్వదించమని 

(ఆరాలు 
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“స్వయంగా శ్రీకృష్ణ మూరి, మంతి గావుంకే జయంకోసమాశీ 
ర్యదించమని ఇశర్గ ని కోరడమెందుకూ? * అన్నాడు దోణుడంాో ధర్మం 

వప్రకశుముంకు ఆపకం వుంటాడు (శ్రీ కృన్లుడు. కము 'డెటువుం కే 

జయమూూ అశు వ్రుంటుండ్కి *” 

చానిమిోాద */సరుబేవా, యుద్ధంలో నిన్నెలా జయించాలో 

అను([గహిం చు అంటూ తలవాంచి చేతులుచోడించాడు థర గాజు, 

“నాచేతిలో ఆయుధం వున్నంతవరకూ నన్ను ఎవ్వరూ చంప 

లేరు? అన్నాడు (దోణుడు = “నేను (పాయోపవేశానికి పూనుకుని 
అ(స్ర్రుసన్యాసంచేస్పేనె నన్ను చంపడం సాధ్యమవుతుంది. అయి లే, 

భరించలేనంత దుర్వార్త వింశునేకాని వూరికే (పాయోసవేశానికి 
పూనుకోను. ఆవార్తకూడా నమ్మదగ్గ పెద్దమనిషి ఇెవిలేనే నము శి 

తాను, అవూడుకాని పగవాడు నన్ను చంపలేడు” అన్నాడు. 

(దోణాచార్యులు చెప్పింది విన్నాడు ధర్మరాజు. ఆయనగడగ్గిర 

సెలవు పుచ్చుకుని కృపాచార్యులుడగ్గిరికి వచ్చాడు. అయితే ఆయనని 

ఎలాచంపడం అన్నమాట అడగడానికిమా(తేం నోరు తిరగలేదు, 

పాదాభివందనంవేసి మాటాడకండా నుంచుండిపోయాడు. అయితే 
కృపాచార్యులుమూ్యతం (గహించేశాడు. “నాకుచావులేవోయి, కాని 

నువ్వు జయిస్తావు. నిన్ను దీవిస్తున్నానుి” అన్నాడాయన, 

అక్కడినుంచి శల్యుడిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు ధర్మరాజు. అతడి అను 

మతీ తీసుకున్నా డు, ఈ కరా మా, ర ర్లుడికీ నువ్వు సార థ్యంచెయ్య వలి సే 

వస్తుంది. అప్పుడు అతడి పర్మాకమం కుంగిపో యెమాటలా డాలినువు. 

అతళణ్లి చికాకుపెక్టైయ్యాలి. ఈమా,తం వరమియ్యి నాకు” అంటూ 

అతణ్ణి కోరాడు. 

“యుద్దానికి ఉవ్యోగిస్తున్నపూడే. నీకు మాట ఇచ్చాను” 
అన్నాడు శల్యుడు-*తప్పకండా నామాట నేను చెల్లీంచుకుంటాను,”? 
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ఇలా ఆనలుపరిదగ్గిరా అనుమతి పుచ్చుకుని తమ్ములతో తిరిగి 
వచ్చేశాడు ధర శ్ర రాజు, ఇంతలో ఉభయ న్యాలూ పన్ని న వ్యూహాలు 
చూసే కుతూవాులంతో వచ్చిన కర్లుడిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు (శ్రీకృమ్లుడు, 
“కర్తా, భీష్ముడిమోద అలిగి యుద్దం మూనేశానటకదూ ! బావ్రంద్, 
అయితే, అతడు కళ్ళుమూా సేదా కా పాండవులపశుం వచ్చి, సీయుద్ధ 
నైపుణ్యంకాస్తా అతడికి చవియూపడం 'బావ్రండదూ!” అని కవిగంచా 
డత ల్లి. 

“అ చేమన్న మాట, కృష్ణా!” అన్నాడు కర్దుడు = కోస్తారు 

భీమ్మడిమిాద కోపమే కాని దురోధనుడిమిోద కాదే. భీష్ముడి మాద 
కోపంవళ్లే యుద్దానికి దూరంగా వున్నాసు. అం లేకాని దుర్యోధనుడికి 
అర్చించిన ఈ, పాణం మరొకరికోసం వినియోగిసాననుకోకు. ”” 

కర్ణుడి నిశ్చయానికి సంతోషించాడు కృష్ణుడు, అతేడి దగ్గిరనించి 
ధర్మరాజు దగ్గిరికి వచ్చేశాడు. 

| కొరవృసెన్యంనించి వచ్చేసి మళ్ళీ వెనక్కితిరిగాడు ధర్శ రాజు. 

కలదిగేోో మిరాూలో ఎవ్వ_రె నాసశే, మాలో చేరాలనివృంశేు, వెంటనే 
రావలసిందని ఆభ్యూనిస్తున్నాను. అలా వచ్చినవాళ్ళని నాతమ్ములతో 

సమానంగా (చేవుతో చూసుకుంటాను” అంటూ కౌరవులంద కూ 
విన్నట్టు గట్టిగా గొంతెత్సి అన్నాడు, 

దాంతో “*నేనువస్తాను. నన్ను కలుపుకోండి” అన్నా డు నీకుమా 
రుడు యుయుత్సుడు. “తప్పకండొ వచ్చెయ్యి. నిన్ను నాజమిదో 

తమ్ముడిలా చూస్తాను” అంటూ (వేమతో ఆపహ్వినిం చాడు ధర రాజు, 
దుర్యోధనుడి దుర్లుణాలూ, పాండవుల సద్దుణాలూ వకరవు పెడుతూ, 
తనసర్వమె న్వంతోన్యూ ఢంకానగా రాలతోనూ వెళి పాండవ సేనలో 
కలిశాడు యుయుత్సుడు. మహారాజా, ఎక్కుడావున్న బే సవతివిల్లలికి 
పరస్పరం పడకపోడం, అదలా వుండనీ. యుయుత్సుడు తనల్లో 

ర్ 
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కలవడంతో సే ఎంవోస సంతృ ప్మిపడ్డాడు ధర్మరాజు. ఆదర వాక్యాలతో 

అతక్ణి ఎంశో అంత సంతోవ పెట్టాడు. తరవాత తనరభంమోాదికీ 

తాను వచ్చేశాడు; కవచం వేసుకున్నా డు; తూణేరంకట్టుకున్నా డు; 
ధనుర్భాణాలు పట్టుకున్నాడు. సేనసేనంతా వొక్కసారి ఉత్సా 

హంతో కోలావాలం వేసింది. తూ ర్యారవాలు చెలరేగాయి. 

భీముడూూ, అర్జునుడూ, నకులసవా బేవులూ, తక్కిన రాజులూ 

ఎవరిరథాలు వాళశ్లెక్కి, తమతమ కీలకస్థానాల్లో నుంచున్నారు. అచల 
వ్యూహాం మళ్ళీయ థా (ప్రకారం సిద్ధమయింది. ధర్మ రాజు పెద్దల మిద 

కనపరిచిన వినయానికి ఉభ య్నిసె న్యాలూ మెచ్చుకున్నాయి. పాండ 

వులు లోగడ అనుభవించిన బాధలు కొందరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు, 

సంధికోసం వాళ్ళు చేసిన (పయత్నాలూ (పశంకించారు కొందరు. 

భగవద్గిత 

ధృత రాష్త్రుడు ఏ సంజయా, ధర్శజ్నే్యతమైన కురుత్నే(తంలో 

యుడ్జానికని సమావేశ మైన మనవాళ్లూ పాండవులూ వం చేశారు? 

సంజయుడు : వ్యూవాంపన్ని ఎదురుగుండావుండి పాండవుల 

మైన్యం. చూశాడు దుర్యోధనుడు, తిన్నగా (దోణాచార్యులు దగ్గిరికి 
వెళ్ళి ఇలా wea “ఆచార్యా, అదిగో చూడండి. బుద్ధిమంతుడై న 
మో శిమ్యుడు, (| దుపదపు[తుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు వ్యూహం ఎగా తీర్చి 

పెట్టాడు పాండవుల మహోహమై మై న్యం. అందులో భీమార్దునులతో సమా 

నంగా యుద్దం చెయ్యగల వాళ్ళు ఛూరులూ ధనుర్థరులూ- వున్నారు. 

సాత్యకీ విరాటరాజూ (దుపదుడూ ధృష్ట శేతుడూ వేకితానుడూ కాళీ 

రాజూ పురుజిక్తు కుంతిభోజుడూ ఎ_బ్యుడూ యుథామన్యుడూ ఉత్త 
మాజుడూ అభిమన్యుడూ (దౌపదికొడుకులూ.--వీళ్ళం తొ నమఫోరథు శే, 
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మనలో గట్టివాళ్ళన్కి నా శేనానాయకుల్ని మీ గుర్తుకోసం 
చెపుతున్నాను. వినండి. మీయా భీమ్ములూ కర్టుడూ కృపాచార్యులూ 
అశ్వ ్రానూ వికగ్గడూ భూరిశవనుడూ జయ(దథుడూ మొదలైన 

వాళ్ళు, ఇంకా ఎం*శోనుండి అనేకమైన ఆయు కాలో ఆరి కేరిన వాళ్ళు; 

యుద్ధంలో హసామాహేీమోాలు వున్నారు. వీళ్ళంతా నాకోసం 

(పాణాలు బలి పెట్టడానికి సిద్ధంగా వున్నారు. 

మనబలం భీమ్మ్మలు రశ్మీ స్తున్నారు. వాళ్ళసై న్యం భీముడు 

చూస్తున్నాడు. ఎంతోలంతనేన మనది. వాళ్ళది చెప్పేదేముంది ! 

ఐతే మోరందణా మనవ్య్యూహం కీలక స్థానాల్లోఅన్ని జ్యా రాల్లోనూ 
నిలబడి ఛీష్కుల్మిమా(త్రం జాగ తగా కాపాడుతూ వుండాలి. 

అంతలో (పతాపవంతుడు కురువృద్ధుడు ఆ భీమ సి తామవహాడు 

దుర్యోధనుడికి సంతోవం కలగడంకోథం పెద్ద సింవానాదంచేసి, శంఖం 

పూరించాడు. వెంటనే కారవైన్యంలో శంఖాలూ భేరీలూ మృదం 

గాలూ కొమ్ముబూరాలూ ఒక్కపెట్టుని మోగాయి. సేన నేనంతా 

గింగురుుమంది. 

ఇక్కడ పాండవ్యసెన్యంలో తెల్పగు_రాలుపూసిన మవోరథం 

మోద (శ్రీ,కృమ్లుడూ అర్జునుడూ తమ దివ్యశంఖాలు పూరించారు, 

శ్రీకృష్ణుడు వాంచజన్యం వూదాొడు,. అర్జునుడు బేవద త్తం పూరిం 

చాడు, భయంకరమైన పనులుచేనే భీముడు తేన పెద్దశంఖం పౌండ్రకం 
పూరించాడు. ధర్మరాజు అనంతవిజయం, నకులుడు సుఘోమం, సవా 

చేవుడు మణిపువ్పకం పూరించారు. కాళీరాజూ శిఖండీ ధృష్టద్యు 

మ్నుడూ విరాటరాజూ సాత్యకీ (దుపదుడూ ఉపపాండవులూ అభి 
మున్యుడూ మై స్యమంతటినించి తేీమతేమ శంఖాలు వొక్కసారి పూరిం 

చారు. ఆ మహాధ్యనితో భూమి ఆకాశమూ దద్దరిల్లిపోయాయి, 

దుర్యోధనుడూ మొద లైన వాళ్ళ గుంటెలు బద్దలై నట్టయింది. 
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వముహరాజా తరవాత ఏం జరిగిందో చెపుతాను విను. ఇక 

శెండు నేనలనించీ ఆయుధాలు (పయోగించడ మే తరవాయిగా వుంది. 

అర్జునుడు సర్వ సన్న ద్ధుడ యాడు, రథంమోాద కవిధ్యజం ఎగురుతూవ్రంది, 

పగ్గాలు పట్టుకుని సారథి శ్రీకృష్ణుడు లా వున్నాడు. గాండీవం 

సంధించాడు అర్జునుడు. ఒక్కసారి కౌరవులదిక్కు. చూశాడు. (శ్ర్రైక్ళ 

“ కృపా, దు ర్మార్లుడెన దుర్యోధనుడి మేలుకోసం యుద్ధానికి 

వచ్చిన శూరులు ఎవరెవరో, వాళ్ళందరినీ వొకపారిచూడాలనివుంది. 

ఎవళ్ళతో నేనుయుద్దంచెయ్యాలో వాళ్ళని బాగా పరాసిందికి వీల యెట్టు 

ఈ రెండు నేనలమధ్యకీ పోనిచ్చి మనరధం నుంచోబెట్టు. ” 

అర్జునుడిలా అనడంతో నే రెండు సేనలమ ్యకీ రథం నడిపించాడు 
శ్రీకృషమడు. థీషు కా (దోణుడూ తక్కినరాజులు యానన ందీ 

వున్న కౌరవసె న్యం ఎదట రధం నుంచో పెట్టాడు. “అన్టునా, ఇదిగో 

సమా వేశమెవున్న ఈ కౌరవుల్ని చూడు అన్నాడు. 

చూశాడు అర్జునుడు. తేండులూ తాతలూ గరువులూ మేన 

ము-*నులూ అన్నదమ్ములూ కుమాళ్ళూ మనుసులూ నేస్తాలూ 

మావమలూ న్నే పీతులూ-పీళ్ళందరినీ రెండ సేనల్లోనూ చూ జాడు. అలా 

యుద్ధానికి సిద్ధంగావున్న బంధువులు యావన్నందినీ చూసేసరికి అతడి 

మనస్సు నీవై పోయింది, దుఃఖం ముంచుకువచ్చింది, ఇలా అన్నాడు: 

“కృష్ణా, యుద్ధంకోసం కూడిన మా బంధువుల్ని ' చూసి 

నాకాళ్లూ చేతులూ పట్లుతప్పివబోతున్నాయి. నోరు ఎండీిపోతూవ్రండి, 

శరీరం వణుకుతూవుండి. గగుర్పాటు కిలుగుతూనవుంది. చేతిలోంచి 

గాండీవం జారిబోతూవుంది. ఒళ్ళంతా మంటలుగావుంది. నిలవలేక 

పోతున్నాను. మనస్సు చలించిపోతూవుంది. దుశ్శ్యనాలు కనిపి స్తు 
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న్నాయి, స్వజనాన్ని చంపుకుని ఆతరవాత పొంటబే లాభ మేమిటో 

"కూడా తెలియకండా వుంది. 

కృపా, వద్దు, జయమూావద్దు, రాజ్యుమోావద్దు రాకు, నుఖ సూ 

అంతకంకే అక్క_రలేదు, ఎవళ్ళకోసం మేము రాజ్యం, భోగం, 

సౌఖ్యం కావాలంటున్నా మో, వాళ్ళే ధనంమిదా (పాణంమిోాదా 

ఆశ వాదులుకుని ఇకాడ యుద్దానికి సిద్ధంగా వున్నారు, అలాంట 

పుడు భోగాలతోశాని, జీవితంతో కాని సల్లా (పయోజన మేముంది? 

గురువులూ తాతలూ తండులూ కుమాళ్యూ మనమిలూ మామలూ 

మేనమామలూ బావమరుదులూ ఇతరబంధువులూ నన్ను చంపడానికి 

వచ్చినా సశే - మూడులోకాల రాజ్యాధిపత్వంకొసమన్నా కూడా 

వీళ్ళని చంవ లేను నేను. ఇక సామాన్యమైన రాజ్యంమాట అలావుంచు. 

దురో్యోధనుడూ మొదలైన వాళ్ళని చంపినంతమా, తాన 'మాకు 

వూూడివడే చేముంది? వీళ్ళు పాపాత్ములే అయినా వీళ్ళని చంపడంవల్ల 

పాపమే చుట్టుకుంటుంది. అంచేత వీళ్ళని ఈబంధువుల్నీ చంపడం 

తగనిపని మాకు. ఆత్నీయుల్ని చంపుకుని ఎలా సుఖపడగలం ; 

దురాకచేత మతిపోయినవాళ్ళు ధృత రాష్ట్రుడి కుమాళ్ళు. కుల 

తృయంవల్ల కలి గేదోవమూ మితదోవాంవల్లవచ్చే పాపమూ 

తెలిసికో తేకండా వున్నారు. కాని తెలిసిన మేము ఈపాపంనించి 

ఎందుకు మళ్ళకూడ దంటాను | 

కులశు యంవల్త సనాతనంగా వస్తున్న కులధ ర్మాలు తుడు 

చుకుపో తాయి. ధర్మంనళిస్పె కులం యావత్తూ ఆధర్శం పాలవు 

తుంది. అధర్మం ఇ వ్యాపిస్తే కుల్యమ్రేలు జెడిపో తారు. శ్రీలు (భష్ట 

అ జే వర్ణ సంకరం కలుగుతుంది. వర్ణ సంకరంతో అలా సంకర మైన 

కులానికీ, 'దాని సంకరానికి కారకులై నవాళ్ళకీ నరక మే గతి అవు 
తుంది. తద్దినాలూ తర్పణాలూ లోపించి పితగులు అధోగతి , పొలవు 
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తారు. కులనాశనం చేసేవాళ్ళు చేసే ఈ వర్ణసంకర కా ర్యాలవల్ల 

కులధ ర్బాలు నళిస్తున్నా యి. కులధ ర్మాలు నళించడంతో మనువు 

క్ట్క్సి శాశ్వతంగా నరకవాసం కలుగుతుందని వింటున్నా ౦. 

రాజ్యసు ఖమచే దురాశలో వడి, మావాళ్ళనే మేం చంపడా 

నికి నడుంకట్టాం ! అయ్యో, ఎంత పాపానికి వొడిగట్టుకున్నాం !! 

ఇంతేకంకే ఆయుధాలు వొదిలి పెట్టి పల్లెత్తు మాట్లాడని నన్ను 

ధృత రాష్ట్రుడి కుమా'ళ్ళు ఆయుభాలతో యుద్ధంలో చంవి తే చంవనీ 

అచే మంచిది నాకు.” 

బ్రలా అంటూ ధనుస్పూ చాణాలూ పడేశాడు అర్జునుడు, 

దుఃఖంతో కుమిలిపోతూ యుద్ధభూమిలో రథంమిద  చదికిల'బడి 

పోయాడు. 

అలా జాలిగా, కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటూ దుఃఖంతో కరూచున్న 

అర్జునుళ్ణి చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు. 

“*అర్జన్సా ఈ విషమస్థితిలో నీకు ఈ మోవాం ఎక్క_డినించి 

వచ్చింది! పామరులు చెయ్యవలసిన పని ఇది, స్వర్గానికీ విరుద్ధమెంది. 

అపశీర్వికర మైంది. శత్రువుల్ని శపింపజేసేవాడివి నువ్వు. నీకు తగ 
దిది. ఈపిరికితనం వొదిలిపెట్టు. వు(గ్రమైన హృానయ చార్చల్వానికి 

తావివ్యకు. లే ?? 

అర్జునుడు; భీమ్ముడూ డోణుడూ పూజ్యులు. వాళ్ళమిాద 

బాణాలువేసి ఎలా ఎదిరించేది? మహోానుభావులై న గురువుల్ని చంపి 

ఆనెత్తురుకూడు అనుభవించడంకం శే, వాళ్ళని చంపకండా లోకంలో 

విచ్చ మెత్తుకు ఇతకడం మంచిదికదా? ఎవళ్ళని చంపి మేం బత శాలను 

కో వా, ఆ ధుక్యోధనుడూ వాళ్లూ ఎదురుగుండా వున్నారు. ఇంతకీ 
యుద్ధంలో మేమే గలుస్తాసూ మమ్ముల్ని వాళ్ళ గెలుస్తారో తెలి 

యదవ. ఈ రెంటిలో మాకు వది మంచివో అదీ అర్థం కాకండాొవ్రండి, 
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దెన్యంవబ్ల నాస్యభావం సరిగా పూండకండావుంది. ధర్మం మన 

న్పుకి తట్టకండా వుంది, నిన్ను అశుగుతున్నాను. వది మంచిదో నిశ్చ 
యించిచెప్పూ. నీ శిమ్యక్ణి సీ శ్రరణుపొందుతువ్నాను. వం చెయ్యాలో 

చెప్పు. నన్ను శాసించు భూమ్మోద ఎదురులేని మహోసా(మాజ్యం 

దొరికినా _ చేవేందపదవి దొరికినా ఇంది మాలు దెహించి వేస్తున్న 

నా దుఃఖం ఎలాపోతుందో బోధపడకండా వుంది, 

సంజయుడు ; శ్యతువులం పే మరాడు చెకువులనీళ్ళూ తాగించె అంత 

అర్జునుడూ ఇలా అని తుదక్తి * యుద్దం చెయ్యను” అంటూ చక్యా- 

వూరుకున్నాడు. అలా ఉభయ సేనలమ ధ్యా దుఃఖిస్తూ కూచున్న 

అర్జునుణ్ణి దూసి (శ్రీకృష్ణుడు చికునవ్వునవ్వుతూ ఇలా ఆన్నాడు. 

ర్ట అర్జునా, దుఃఖంచడం అవసరం లేని వాళ్ళకోసం దుఃఖస్తు 

న్నాను. పైగా పండితుడిలా దానికికారణాలూ చెప్పుతున్నావు. 

చచ్చిన వాళ్ళకోసం గాన్సీ, బతికిన వాళ్ళకోసంగానీ పండితులు దుఃఖం 

చరు. నేనూ నువ్వూ ఈ రాజులూ వొకప్పుడు లేనివాళ్ళం కాదు. 

ఎప్పుడూ వున్న వాళ్ళమే, ఇకముందుకూడా వుంటాము. జీవికి ఈ శరీ 

రంలో చాల్యం య వినం ముసలితనం ఎలాంటివో, ఈ శరీరం వొదిలి 

మరోకరీరంలో (పవేశించడమూ అలాంటి చే. డానికోసం ధీరుడై న 
వాడు మోపహాంలో పడడు. 

ఇందియాలికి విషయాలతో సంబంధం తప్పదు, అవి చలీవేడీ 

సుఖమూ దుఃఖమూ కలిగిస్తూ వస్తూ పోతూ వుంటాయి. శాళ్యత 

మెనవి కావు. వీటిని సహించుకో వాలి నువు. సుఖదుఃఖాలు సమంగా 

శ్రావించే ఫీరపురుముణ్ణి ఇవి బాధించవ్రు. అలాంటివాడే అమృతత్వం 

(బహ్మత్యం) పొంద గలుగుతాడు, 

ఉండడానికి ఉనికి లేదు. ఉన్న దానికి లేకపోడమూూ లేదు. 

తనువులు వుండనివి, అత్మ వుండేది; చిరమైంది. అసత్తూ సత్తూ 
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అనే ఈ శకెండింటి యథార్థం తత్వజ్ఞాను లెరుగుదురు. చిరమయిన 
ఆత + అన్నింటిలోనూ వ్యాపిం చివుంది. డానికి నాశనం బేదనినమ్మూ. 

నాశనం లేని దీన్ని ఎవ్యడూ నాశనం చెయ్యలేడు. ఆత ఎపుడూ 

వొకలా వుంటుంది, (పత్యత్వ, (పవూాణాలికి అవ్రపించకండాొ 

వుంటుంది. శరీరాలు నశిస్తాయి. శాన్కి ఆత్మ నళించ దనే తత్వజ్ఞులు 

చెప్పారు. అంచేత, అర్జునా, లే. యుద్ధం చెయ్యి. 

ఆత్మ చంపుతుందని అనుకుచేవాడూ, చంపబడుతుందని అను 

కునేవాడూ ఈ ఉభయులూ తెలియనివాశ్ళే. ఇది ఎపర్నీ చంపదు. 
అలాగే ఎవరిచేతా చావదు. దీనికి చావులేదు. పుట్టుకా లేదు. 

ఆది లేదు. అంతూ లేదు, ఒకప్పుడు వుండడం, తిరిగీ వుండకపోడం 
తెశేలేదు దీనికి. నిత్య మైందిది. శాశత మెంది. వుగా కనమెంది, 

శరీరాన్ని చంపినా ఇది చావదు. ఇలా ఈ ఆత శాశ్వత మైంద స్కీ 

నాశనం వేదసీీ చావు పుట్టుకలు అేందనీ తెలిసినవాడు ఎవజ్షయినా 

ఎలా చంపుతాడు? లేదా, ఎలా చంకిస్తాడు ! 

మనిషి చిరిగినబట్టలు వొదిలిపెట్లి కొత్తబట్టలు కట్టుకున్న ట్లు, 
జీర్ధి ంచినకరీ రాలు విడిచిపెట్టి జీవాత్మ కొ త్రశరీరాలు ధరిస్తుంది. ఆత్మని 

ఆయుధాలు నరక లేవు. ఆగ్ని కాల్చ లేదు, నీళ్ళు తడపలేవు. గాలి 
ఇగిరించ లేదు, ఇది ముక్కొ_లు కాదు. "కాలదు, తడవదు. ఎండదు. 

ఇది నిత్య మైంది. అంతటా వ్యాపించి వుంది. స్టిరమైంది. చలనంలేంది. 
సనాతనమెంది. కానై తే ఇది కళ్ళకి కనపడదు. వ ఇందియానికీ 
గోచరం కాదు. మనస్సుతో తెలుసుకోడానికీ సాధ్యం కాడు. 
ఏ వికారమూలేదు దీనికి. ఈ యథార్థ మే చెప్పారు చత్వజ్ఞులు. ఇడి 
తేలుసుకుని వురి దూఃఖంచకూడదు నువ్వు. 

ఒకవేళ ఈ ఆత ఎప్పూడూ చస్తూ, పుడుతూ వుంటుందని 

భావించా వే అనుకో, అయినా ఇలా దుఃఖంచడం కూడ దంటాను, 
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వమంశ్సే పుట్టిన దానికి చావు తప్పదు కడా! అలాగే చచ్చిన 

దానికి ఫుట్టుకా తప్పదు. అంచేత, ఎలాగూ తప్పని దీనికొసం దుఃఖం 

చడం కూడనిపని కాడా? భూతకోటి యావత్తూ పుట్టుకకి పూర్వం 

వ్య_కృంకాదుం మధ్యలోమా,(తం వ్య కృమవుతుంది మరణం తరవాత 

కూడా మళ్ళవ్వ క్షం కాదు. ఇలాంటి వవయంలో దుఃఖంచడం చేనికి 

ఒకడు ఈకళిత్మని ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు, అలాగే మరొకడు 
ఆశ్చర్యంగా హాౌపు తౌడు. బ్రింకొోొకశు ఆశ్చర్యంగా వింటాడు. ఇలా 

చరాసినవాడూ, చెప్పినవాడూ, విన్న వాడూ ఎవడూకూడా ఆత్నని 

"తెలుసుకో లేడు. అందరి చేహోల్లోనూ ఈ ఆత్నవుంది. ఇది ఇబావడ 

మంటూ లేదు. కనక ఎవరికోసమూ నువ్వు దుఃఖంచడం తగదు. 

అంతేకాక, నీ స్వధర్మం వరాసినా నువ్వు చలించవలిసిన పని 

లేదు. వవముంజేు త్స తియుడికి ధర్శుయుద్ధంకం శు (ేయస్క-ర మైంది 

మరొకటి లేదు. కోరకండా న్వర్లదార్థారాలు శెరిచిపెట్టినట్టు లభించిన 

ఇలాంటియుద్ధం - సౌఖ్యం రాసిపెట్టిన త(తియులకే దొరుకుతుంది. 

ఈ ధర్మయుద్ధం నువ్వు విడిచిపెడితే సీన్వధర్శం నువ్వు విడిచినవాడి 
వవుతావు. అంతేకాదు, నీ కీర్తి నువ్వు మట్టిపాలు చేసుకుంటావు. 

పాపం పోసుకంటావు. లోకులు శాశ్వతంగా నీ అపకీర్తి ఆడిపోను 

కుంటారు. గారవంగా బతికిన వాడికి మరణంకంయే అపకీర్తి భరించ 

రాండి. ఇంతవరకూ నిన్ను మేరువులాచూస్తున్న మవహారథుల్లోనువ్వు 

గడ్డివోచలా అయిపో తావు, యుద్దభూమినించి పలాయనం చి_త్తగించిన 

వాడిగానే ఛావిస్తారునిన్ను. నీశతువులు సీసావుర్థ్యం నిందిస్తారు. 

అనరాని నూటలన్నీ అటారు. బ్రంతకంళకు మించిన దుఃఖం మే 

ముంటుం౧ది? యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్తం కాళ్ళముందుకి వస్తుంది. 

ఇలిచావో వాజ్యం అనుభవిస్తావు. అంచేత, అర్జునా లే. తు దాక 

సిద్దపడు. నుఖం దుఃఖం లాభం నష్టం, జయం అపజయం పెనా 

గ్ 
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వొకశే అని భావించు. యుద్దానికి సిద్ధపడు ఇలా సమబుద్ధితో 

యుద్ధం చే స్తే పాపం రాదు. 

ఇంతవరకూ నీకు సాంఖ్యజ్ఞానం చెప్పాను. ఇక కర యాగ 

విషయం చెపుతాను, విను. దీంతో కర్శబం ధాలు వొదిలించుకోగలవు 

నువ్వు. ఈకర్శ యోగంలో ఆరంభించింది నాశనంకావడమంటూ లేదు. 
ఇందులో విఘ్నాలుకూడా వుండవు, ఈధర్శం వమూతం ఆచరించినా 

కూడా అడి ఎంతోఅంత భయంనించి కాపాడుతుంది. 

చెయ్యదగిందేదో, చెయ్య రాం దేదో నిశ్చయించగలబుద్ధి 

ఈ యోగంలో వకా[గంకావాలి. అలా నిశ్సృయంలేని వాళ్ళ బుద్ధులు 

చిలవలూ పలవలూవేసి పరిపరివిధాల పరిగెడతాయి. 

వేదాల్లోని కోర కాండకి చెందిన మాటలమోాడ వ్యామోాహాం 

"పెట్టుకుని, ఇంతకం శు మరేమో లేనని వాదించే మూథులు “అనేక 

మయిన కర్కల ఫలం మళ్ళి పుట్తడ మే. అఎదువల్ల ఐశ్వర్యం; భోగం 

అనుభవించవచ్చు” అంటూ పువ్వులు ఫూసినట్టు ఎన్నో పొదుపైన 

మాటలు చెపుతారు. స్వర్షమే వాళ్ళకి పరమావధి. మైమాటలే వారికి 
ఆదర్శం. భోగాలూ ఐశ్వ ర్యాలూ మాత మేవాళ్ళల త్యుం. అంచేత 

వది చెయ్యదగిందో, వది చెయ్య రాందో నిశ్చయించగల స్థిరబుద్ధి 

వాళ్ళకి ఎన్నడూ కుదరదు. 

సత్యమూ, రజస్సూ, తమస్సూ- ఈ మూడుగుణాలికి సంబం 
ధించిన విషయాలే చెపుతాయి వేదాలు. నువ్వు ఈ మాడుగుణాలు లేని 
నాడివి కావాలి. గ్వంచారలు లేని వాడివి కావాలి, ఎప్పూడూ సత్య 

సంపక్నడివి కావాలి. లేనిచానికోసం చేవులాడడంశాని, ఉన్న దాని 

న్లోసం (పాకులాడడంకాని 'బేకండావుండాలి, ఆశ్మవంతుడివి కావాలి 
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ఎక్కడపడితే అక్కడ బాగా నీళ్ళు నిండి వున్నప్పుడు వొక 

నూతివల్ల ఎంత|బయోజన మో, (బవ్మాజ్ఞానం కొలవాడీకి వేచా 

లన్నింటివల్లా అంతే (పయోజనం, 

కర్శలు చేయడంలోనే నీ అధికారం అంతే. వాటిఫలం 

మీద మాతం ఎన్నడూ అధికారం వుండకూడదు. ఫలాజేక్షుపెట్టు 
కుని కర్మ చెయ్యవద్దు. అలా అని కర్మలు మానివేయాలనీ అనుకో 
కూడదు. ఫలావేతు వుంచుకోకండా యోగపరుడివి కావాలి, సిద్ధి 

కలగడం, కలగకపోడం -- రెండూ వొకళు అని సమత త్యబుద్దితో 

కర్మలు చెయ్యాలి. ఈస సమత్వబుద్ధి నే యో గమంటారు- సమత్యబుద్ద లేని 

కర్మ ఎంతో నికృష్టమైంది. అందుకని సమత్వబుద్ధి కుదుక్చుకో వాలి. 
ఫలా వేత కల వాడు అధముడు. సమత్వబుద్ధికల వాడు పాపపుణ్యాలు 

ఇఆండూ ఈలోకంలోనే వొదిలిపెడుతున్నా డు, కనక ఊయోగంకోసం- 

అంకే సమత్వబుద్ధికాసం సిద్ధపడు. కర్శల్లో కాశలమే యోగం, 

సమత్వబుదధ్ధి కల ద్ఞనవంతులు చేసే కర్శ్మల్లా ఫలా పేతు వుండదు. 

అంచేత వాళ్ళు జన్మబంధాల్లోంచి విడిపోయి, దుఃఖమూ తెౌపమూూ 

లేని స్థితిని పొందుతున్నా రు. 

ఐతే, ఎప్పుడై శే సీ బుద్ది మోహాక ల్మమంనించి దాటి బయట 

పడుతుందో అప్పుడే నువ్వు షం. కళా విన్న దానిమోడా ఇక విన 

భోయ చడానిమోద సీకు అసహ్యం కలుగుతుంది. కేచాలూ అవీ 

వని కలతపడ్డ కి నన చలించకండా సమాధిలో ఎప్పుడు సంగా 

వుంటుందో అప్పుడే నీకు యోగం (పా_ప్టీస్తుంది. 

అర్జునుడు : సనూధిలోవుండే స్టిత ప్రజ్ఞాడి | స్థిరబుద్ధిక లవాడీ) 

లవణ మేమిటి? అతడు వమిటి మాట్లాడ తాడు? ఎలా వుంటాడు? 

ఎలా నడుచుకుంటాడు? 
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(శ్రీకృష్ణుడు వ మనన్సులోని కోర్కెలన్నే మానుకున్న వాడూ, 
తనలో తాను సంతుష్టి పడేవాడూూ, స్థిత (పజ్ఞ డనిపీంచుర ౦టాడు, 

దుఃఖాలు వచ్చిసపూడు కించపడలివాడూూ నుఖాలు వచ్చినప్పుడు 

వువ్వ్చొంగనివాడూ, అను రాగం, | (కోధం, భయం -- ఇవేపి లేని వాడూ, 

మునిలాగ ఉదాసీనంగా వున్న వాడూ స్థిత (పజ్ఞా డనివించు కుంటాడు. 
'బేనిమాజా మమకారం తేని వొడూ గో సంతొ"వంగానీ చెడ్డకి 
జ్యేవంగానీ లేని వాడూ స్థిత (పజ్ఞుడుం తాబేలు తన హక . 

లోపలికి ముశుచుకున్న ట్లు విషయాలన్ని ంటినించీ ఇం(దియూలు 

మళ్ళించూకున్న వాడు స్థితేపజ్ఞుడు. 

ఆపహోరం మొదలయినవి విడిచి పెట్టినంత మా(తాన అవి విడిచి 

పెట్టకంమా(తం జరుగుతుంది. అంతే కాని వాటిమోద వాంఛమాళతం 
పోదు. ఆత్మీదర్శన మైనవాడికి విషయవాఎన సహో నశిస్తుంది. 
విషయవానన నశించినవాడే స్థితప్రజ్ఞుడు, 

వివేశం కలిగి పురుషుడు ఎంత పయత్ని స్తూవుస్నా క్షోభ పెట్ట 
డమే స్వభావంగాకల ఆందియాలు బలాత్కారంగా మనస్సుని. పెడ 
దారికి లాగుతూ వుంటాయి. అంచేత వాటిన వశంలో పెట్టుకో వాలి. 

సమాధిలో నామోద మనస్సు లగ్నం చేనుకో వాలి. అలా చెయ్య 

గలిగిన వాడే స్థితీ ప్రజ్ఞాడు. 

విషయాలు భావిస్తూవుండే పురువుడికి ఆ వివయాలమిీా చే 

అసక్తి వృద్ధఅవుతూ వుంటుంది వివయాలమిోిద ఆన కీ కలగడం 

తోశు కోరిక శేశెత్తుతుంది. కోరికతో (క్రోధం కలుగుతుంది. (కోధం 
వల్ల ౬ వివేకమూ, అవివేకంతో మతిమరువూ పుట్టుకు వస్తాయి మతి 
నురుపుతో బుద్ధి నశిస్తుంది. న్ నశించడంతోజే సర్వనాశనం 

జరుగుతుంది. ఐతే అంతఃకరణం స్వాధీనంలో వున్నవాడు. రోగ జే 
పాలనించి బై టపడి తస స్యాధీనంలోవున్న ఇంద్రియాలతో విమ 
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యూంలు అనుభవిస్తూ వున్నప్పటికీ మనస్సులో (వసన్న త్యం వొందు 

తౌడు. మనస్సు (పసన్న్నమైనవాడికి అన్ని దఃఖాలూ వారించి 

పోతాయి. అలా మనస్సు (పసన్న మె తే వెంటే బుక్ కుదుట బడు 

తుంది, బుద్ధి కుదుటపడిన వాడే స్టిత(పజ్ఞుడు, 

యోగం లేని వాడికి స్థిరబుద్ధి కుదరదు. భావనసవో కలగదు. 

భావన లేనివాడికి శాంతి వుండదు. శాంతిలేని వాడికి సౌఖ్యంమా(తం 

ఎక్కు-డినించి వస్తుంది ) వమంశేే -- సీటిరూద వోడని గాలి స్థిరంగా 

వుంచనట్టు వివయాల్లో చరించే ఇందియాల వెంటపడ్డ మనస్సు 

బుద్ధిని స్థిరంగా వుండనివ్యదు. అంచేత, అన్నివిధాలా వీవయాల 

నించి ఇం(దియాలు అరికట్టిన వాడే స్థిత (పజ్ఞాదుం 

భూత కోటిఅంత టికీ ర్యాలి అయినప్పుడు స్థితప్రజ్ఞుడు మేలుకుని 

వుంటాడు. భూతేకోటియావత్తూ మేలుకుని వున్నప్పుడు అతడికి 
రాటతిగా వుంటుంది, 

నాబుగుదిక్కు. లనించీ నీళ్ళు ఎన్ని వచ్చి పడుతూవున్నా నిండు 

సము(దం నిలకడగానే వుంటుంది. అలా విషయ వాసనలన్నీ తనలో 

(పవేశిస్తూవున్నా శాంతంగా నే వుంటాడు స్థిత, పజ్జుడు. వీషయాస కు 

డిశిమూ తం శాంతి వుండదు. 

కోరికలన్నీ మానుకుని నిస్సృవాగా వుంగేవాడూ, అహం 
కారం మవుకారం లతేకండా నడుచుకునేవాడూ శాంతి పొందుతాడు. 

అర్జునా, ఇచే _బాహ్మీస్థితి. ఈ స్టిల్ లభించాక ఎవడూ మోవాం 

చెండడు. మనిషీ మరణకాలంలో 'కూడా ఈస్థితికి “వస్తే చాలు, 

(బహ ఇం పొందు తొడు. 

అర్జునుడు ఏ కర్ముకంకే మరి బుద్దే (శేవ్షమెందని సీ అభి పాయ 
మతే, కృపా, నన్ను ఈ ఘారకర్మలో - యుద్దంలో ఎందుకు (వేళ 

గచుతున్నావు! కలగాపులగమైన మాటలతో నా బుద్ధి (భ్రమింప 
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జేస్తున్నట్టున్నా వు. వది నాకు సుంచిదో ఆవోొక్కటేీ నిశ్చయించి 

చెప్పూ. 

(శ్రీకృష్ణుడు వ ఈ లోకంలో సాంఖ్యులికి జ్డన యోగ మూ, 

యోగులికి కర్శయోగమరా- ఇలా రెండునివ్పలూా పూర(ం చెప్పాను. 

మనికి కోరలు చెయ్యం ది కర్శలఫలా వేకు వొదలడంజరగదు, కర్మలు 

మాని వేయడంపల్ల సిద్ధికలగదు. అసలు వమనివీ ఎన్నడూ తుణ 

మయినా కర్భచెయ్యకండా వుండలేడు. వమంచు (పకృతిలో పుట్టిన 

గుణాలికి లోబడి (పకివాడూ కర్యలు చెయ్యడానికి బాధ్యుడు, 

నె కిమా(్రం చేతులూ మొదలయిన క ర్చేయ్య చెయాలు బిగబట్టి 

వునస్సులో ఏవయాలు తలపోస్తూ వుండే వాడు మూఢుడు, అలాంటి 

వాణ్ణి కపటాచాగుడంటారు. కాని, మనస్సుతో ఇంద్రియాలు న్ 

హించి, ఫలాకజేవ లేకండా, క ర్చేందియాలతో కర లుచేసే వా 

ఉత్తముడు, అంచేత అర్జునా, పీకు నియమిత మైన కర్మ నువ్వు స 

కర్న చెయ్య అక చమ్యడ మే నతో పకట. అంతే కాదు, 

క వతు నక వరీరయా[తసపహ సాగదు. 

యజ్ఞంకోసం చేసేవి కాక ఇతర్యతా చేసే కర లు లోకంలో 

బంధ హేతువు లే అవుతు శాయి, అందుకని ఫలా eC ee యజ్ఞ ౦ 

కోసం కర చెయ్యి. పూర్వం యజ్ఞాల తోనవో (వజల్ని సృష్టించి 

(బహృ్మ ఇలా చెప్పాడు ౩ * ఈ యజ్ఞాలతో మీరు అభ్యుదయం 
పొందండ. మాకు ఇవి కామభేనువులాగ కోరిన కోరికలు తీరుస్తాయి. 
యజ్ఞాలతో మీరు దేవతల్ని సంతోమ పెట్టండి. వాళ్ళూ మిమ్ముల్ని 
సంతోవపెడ తారు. ఇలా వాళ్ళని స్ట. న మిమ్మల్ని వాళ్ళూ 

(పేమిం చు కోండి. దాంతో మహోన్నత మైన (కేయస్సు కలుగుతేండ. 

"దేవతలు యజూలో సంతృృ శీపడ్ మారు కోరిన సమ సభో గాలూ చ లా వాన్ se 
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మికు (ప్రఫాదిస్తారు. నాళ్ళిచ్చినవి వాళ్ళకి నివేదించకండా అనుభ 

వంచిన వాడు దొంగ అనికిం చుకుం టాడు. 

యజ్ఞాలుచేసి అందులో మిగిలించే భుజంచే సత్పురుషులు 

సర్వ పా పాలనించీ ముకి, పొందుతున్నాగు. అలా కాకండా తమ 

సాంతం కోసం వంట చేసుకునే వాళ్ళు వాపులు, అలాంటి వాళ్ళు కేవలం 

పాపమే తింటున్నారు. 

(పాణులు అన్నీ అన్నంనించి పుడుతున్నాయి. అన్నం మేఘం 

నించి పుడుకుంది. మేఘం య. ౦నించి పుడుతుంది. యజ్ఞం కర్భనించి 

పుడుతుంది. కర్న (బవ్మాం ((వక్ఫతి) నించి ene (బ్రహ్మం 

అతరంనించి అనగా పరమాత్మునించి చుడుతుంది. అంచేత సర తా 

న్యాపించివున్న (బ్రహ్మం సర్వదా యజ్హాల్లో | | పలిఫ్టి.త మైవుంది. ఇలాంటి 

ఈచ(కం అనుసరించని వాడి జీవితం పాపభూయిన్టమయిందని నము ఎః 

ఇం[దియలంపబుడై న అలాంటి వాడి బతుకు నిమృలమే అన్నమాట. 

కాని ఆత్మవీతీ, ఆత్మతృ వి వ అతృసంతో మమూ -- ఇవి కల 

వ్యరి కి క్రిమా(తేం మరి చెయ్యవలసిం దేదీ వుండదు. అతడికి ఈలోకంలో 

కర్ణ చెయ్యడంవల్ల ఎలాంటి (ప్రయోజనమూ లేదు. చెయ్యక వోయినందు 

వల్ల వచ్చేనష్టమూలేదు వ(సాణితోనూ అతడికి స్వార్ధమైన ఎలాంటి 
అవసరమూ జేదు. కనక, ఫలా చేత లేకండా నువ్వు చెయ్య నలిసిన కర్న 

నువు శౌయ్యి. ఏముంశు, ఫలావేతువుంచకండా కర్భచేసే మనిషీ. 

తవ్పకండా వూతం పొందు తొడు. 

జనకుడూ మొదల యినవాళ్ళు ఇలాగేకర్శలుచేసి సిద్ధిషాందా రే. 

లోకకల్యాణం దృష్టిలో ె ట్టుకుని అయినా నువ్వు కర్ణులు చెయ్యడం 

అవసరం. (ఆేష్టుడెన వ్యక్కిఎలా  నడుచుకుంళేే, తక్కిన వాళ్ళూ 

అలాగే నడుచుకుంటారు. అతడు వది (పమాణవనిచేస్తే దాన్నే 

భోకం అనుసరిస్తుంది 
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అర్జునా మూ డులో కాల్లోనూ నేను చెయ్య వలిసిందంటూ వది 

లేదు. నాకులేందికాన్కీ వుండవలిసింది కానీ వదీ లేదు. ఐనా నేనుకర్శలు 

వేస్తూ నేవ్రన్నాన-.  “*(పమిత్తుల్లయి నేను కర్శలు పశేయకపోయానో, 
ఆట పాలి రూ ₹ 

అప్పుడు మనువులు సర్వవిధాలా నామార్లమే అనుసరిస్తాగు. నేను 

కర్మలు చెయ్యక పో కే ఈలోకం చెడుతుంది. సాంక ర్యానికి శ్రీజ 

కారకుణ్ణవ్ర తాను. ఈపజల్ని నాశనంచేసిన వాళ్ల నేనే అవుతాన 

అజ్ఞానులు ఆస క్రితో చేసిన, జ్ఞానులు లోకకల్యాణం కోసం 

అన క్రి లేకండా కర్మలు చెయ్యాలి. కర్శలవిరాద ఆన క్రికల అజ్ఞానుల 

బుద్ధి చెడగొట్లకూడదు, జ్ఞానవంతుడు తాను సర్యక ర శా చక్కా 

వేస్తూ వాళ్ళుకూడా వేసేటట్టుచూడాలి. 

అన్నిరకాల కర్శలూ(పకృతిగుణాల వై జరుగుతూ వుంటాయి, 

ఐ లే అవాంకారంవల్ల ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడు ఆకరలుతానేచేళానని 

భావిస్తాడు. కాని, గుణాలూ కర్మలూ తీనకంళే వే లేవున్నాయి అన్న 
తత్వం తెలిసినవాడు ఇందియాలే వివమయాల్లో (పవంర్తిస్తున్నా యని 

తెలుసుకుని వాటిలో ఆసక్తుడు కాడు. 

(పకృతిగుణాలతో (భాంతి చెందిన వాళ్ళు కాలమా దా కర్ణుల 

మోాదా ఆన కి పెట్టుకుంటారు. అల్పజ్జులెన ఆ మంద మతుల్ని జ్ఞాన 
ఆన్ ర వ 

వంతులు పెడదారిలో పెట్టకూడదు. అంచేత అర్జునా నువ్వు వివేక 
బుద్ధితో నీసమ స్త కర్మలూ నాకు సమర్పించు. ఆతా, మమకారమూ, 

నోకవురా విడిచి పెటు. యుదంచె య్య. 
లు థి 

అనూయలేకండా (శద్దగా నా ఈమతం ఎప్పుడూఅలనుసరించే 
వాళ్ళుకూ శా కర్టుబంధా లనించి వీముక్తులొ తారు. కాని నా మతం 

నిందిస్తూ, అనుసరించని వాళ్ళు వవిధవయిన జ్ఞానమూ లేని అవి వేవలూ 

(భములూ అని నము; 
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జ్ఞానవంతుడుకూడా త్న (పకృతినిబశ్లే నడుచుకుంటున్నా డుం 

నిజానికి (పాణులు యావత్తూ తవు (పకృతి (ప కారమే (పవర్తిస్తు 

న్నాయి అలాంటపుడు అర్జునా, ని౫వాంమా(తం వం చేస్తుంది? 

(పతి ఇం(దియానికీ అనుకూలవిషమయంమిద అనురాగమూూ, 
(పతికూల వివయంమిోాద ద్వే వమా ఏర్పడి వుంటాయి. అంచేత 

వాటికి లొాంగి పోకూడదు. రాగ్వేసూలు ఇెండూూా _శేయామాన్రానికి 

శ తువులు. 

బాగా చేసిన పరభర్శంకంశే, లోపంతోవున్నా స్వధర్శమే 

(కేయస్క_ర మెంది. సర్టధర్శంలో మరణించినా మంచిచే, కాని పర 

ధర్మం వూతం భయంక రయెంది. 

అర్జునుడు ఏ; తనకి ఇవ్షం లేకపోయినా వదో బలవంతంగా తనని 

( వేశేపిస్తున్నట్టు పాపం చేస్తున్నాడు మనిషీ. ఐతే, అలా అతతణి వది 
(పేరేపిన్తున్న దంటావు? 

శ్రీకృష్ణుడు ఏ కామం మహోో(గమైన ఈ కామం రజోగుణం 

వల్ల పుడుతుంది. దీని ఆకలికి అంతంలేదు. మహో పావస్రభావం 

కల దిది ఈ కామమే (కోధం. లోకంలో దీన్ని మించిన శతువు 

లేడని నమ్ము. పొగచేత అగ్ని మరుగుపడ్డట్టు, మకిలిచేత అద్దంమరుగు 

వడ్డట్టు వూవిచేత గర్భం మరుగు పడ్డట్టు ఈ కామంవేత క్షనం 

మరుగుపడిపోతుంది. జ్ఞానికి చిరక్షతు విది. తృ ప్తిపడని అగ్ని లాంటిది. 

కామరూప. దీనితో క్షనం కప్పుడి పోతుంది. 

ఇం[దియాలూ, మనస్సూ, బుద్ది, ఈ ఇామాానికి ఆశయస్థానా 

లని చెపుతారు. పీటిద్యారా నే ఇది జ్ఞానాన్ని మరుగుపరిచి జీవుక్ణి 

వోపహాంలో పడదోస్తుంది. అంచేత అర్జునా, మొదట నువ్వు ఇ౧(ది 

యాలు నశపనుచుకో. జ్ఞానమూ, విజ్ఞానమూ నాశనం వేపే ఈ పావిష్టి 

“కామం వొదిల్ పెట్టు. 

? 
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డేవాంకంకే ఇందియాలు నొప్పవంటాఠు, వం(ది మాలకం"కే 

మనస్సు గొప్పది. మనస్సుకం కు బుద్ధి గొప్పది. బుద్ధికం శు ఆత్మ 

గొప్పది. ఇలా బుద్దికం కే గొప్పదైన ఆత్మని తెలునుకుని, నీ అంతట 

నువ్వే ధైర్యం తెచ్చుకో, ఒకంతేట జయించశక్యంకాని ఈ కామమనే 

శతువుని హత వార్పు. 

నాశనమంటూ లేని ఈ యోగం నేను సూర్యుడికి చెప్పాను, 

సూర్యడు మనువుకీ చెప్పాడు. మనువు ఇమ్యాకుడికి చెప్పాడు, 

ఇలా పరంపరగా వచ్చిన ఈ యోగం, రాజరుషులు ఎరిగి వుండేవాళ్ళు. 

ఎంతోకాలం అయిపోడం వల్లి ఈ లోకంలో ఇప్పుడిది లోపించి 

పోయింది. నువ్వు నాకు భక్సుడివి. న్నేహితుడివి. అంచేత పరమ 

హాస్యమైన ఆ పురాతనయోగమే ఇప్పుడు నీకు చెప్పాను, 

అర్జునుడు ౩ సూర్యుడు వనాడో పుట్టాడు. తరవాత ఇప్పడు 

పుట్టిన వాడివి నువ్వు, అలాంటపుడు ఆడిలో నువ్వు సూర్యుడికి ఇది 

చెప్పావంశు ఎలా నమ్మడం! 

శ్రీకృష్ణుడు ఏ అర్జునా నాకూ నీకూ అనేక జన లు గతిం 

చాయి. వాటన్నిటినీ నే నెరుగుదును. నువ్వు ఎరగవు. నేను 

పుట్టుక లేని వాన్హే అయినా, ఎపుడూ లోవించని క్ష్తనశ శ్రి స్వ భావుళ్లో 

అయినా, సర్వభా శాలి! ఈశ్వ రున్లో అయినా నా(పకృతిని ఆ(శయించి 

నామాయాశ క్రిచేశ నేను పుడుతూనే వున్నాను. ఎపుడెపుడు 
ధర్మానికి బోని కలుగుతుందో ఎప్పుడు అధర్శం అభివృద్ధి చెందు 

తుందో, అప్పూడు నన్ను నేనే సృష్టంచుకుంటూ  పుడుతున్నాను, 

సాధువుల్ని రక్షించడం కోసం, దుర్నార్లుల్ని వాత వాంర్చుడంకోసం, 

థర్మం (పతిష్టించడంకోసం, (పతియుగంలోనూ చేను పుడుతున్నాను. 

ఇలా దివ్యమయిన నా జన్ధుకర్నల్లోని యథార్థం తెలుసుకున్న వాడు 

శాలం చేశాక తిరిగి వది పుట్టడు, నాలోనే లిక్ళమువు తాడు. 
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అనురాగమూ, భయమూ, [(కోధమూ మానుకుని, నామోబే 

భావం పెబ్టుకుని, నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎఐకోమంది జాన నతపస్సు 

చేత వరిళొద్దులె వాలోనశే ఐక కమ మా: రేం ఎవళ్ళు వ ఎలా 

భజి_స్తే వాళ్ళని నేను అలాగే అను గహిస్తున్నాను. ఎలా చూసినా 
మానవులు యావన్మంది అన్ని విధాలా నామార్లమే అనుసరిస్తు 

న్నారు. మానవలోకంలో కర్మఫలం నీ భఘుంగా నే (పా ప్రమవుతుంది. 

అందుకని కర్శఫలసిద్ధి కోశేవాళ్ళు ఈ లోకంలో జేవతల్ని పూజి 
స్తున్నారు. 

గు కాలా, కర్మలా భేదాలబట్టి నాలుగు వర్ణాల అనెను జన 

సృష్టించాను. దీన్ని చేసినవాళ్లి నేనే అయినా స. చేను దీనికి 

కర్శని కానని నమ్ము. కర్ణులు నన్ను అంటవు. వమంటావా, కర్మ 

ఫలంమోద నాకు ఆసక్తి లేదు. ఇలాంటివాల్లని నన్ను తెలునుకున్న 
వాళ్లో కరా జా కర్మలు బంధించవు. 

మోశై వేతు కలిగిన పూర్వులు కూడా ఇది తెలుసుకుని కర్శలు 

చేశారు. అంచేత అప్పటి వూర్యులూ, వాళ్ళ పూర్వులూ వేసిన 

కర్మలే నువ్వూ చెయ్యి. కర్శవదో, అకర్మ వదో తెలునుకోడంలో 

పండితులుకూ జా (భమపడ తారు. ఐతే, దేన్ని. తేలుసుకుంళు నీకు 

శుభం కలుగుతుందో ఆ కర్శత త్వం సీక్రు చెపుతున్నాను విను, కరు 

గతి గహూనమైంప. అంచేత కర Fe అంకు వమిటో వికర + అంశే 

ఏమిటో, అకర్శ అంటే వమిటో మొదట తెలుసుకో వాలి. కర్భలో 
అకర్య ఇ! అకర్శలో కర్మనీ మూసిన మనిషే మనుష్యులందరిలోనూ 

బుద్ధిమంతుడు. అతడే సర్వకర్శలూ చేస్తూవుంజేయోగి అన్నమాట, 

ఎవడీ సర్వ(పయత్నాలూ ఫలాపేతు. లేకండా వుంటాయో, 

ఎవడి కర్శలు జ్ఞానాగ్నిలో దగ్గమన్రు తా యో అత శ్లో పండితుడంటారు 

"తెలిసిన వాళ్ళు. కర్భఫలంవికాద అశకు వుంచకండా కర్శఫలసాధథ 

నాలు ఆఇశయించకండా ఎప్పుడూ త్వ ప్తీగా వుండే వొడు కర్భలుచేస్తూ 
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వున్నా చెయ్యనే లెక్క. ఆశేలుతేలివాడ్యూూ మనస్సూ ఇంది 

యాలూ స్వాథినం చేసుకున్న వాడూ, తనకంటూ ఏదీ అక్కరలేని 

వాడూ = ఇలాంటివాడు కేవలం శారీరకంగా కర్మలు వేసినా అతశణ్లి 

పాపాలంటవు. అయాచితంగా దోొరికినచాంతో శృ విపదేవాడూ, 

సుఖదుఃఖాలూ లాభనష్రూలూ మొదలయిన ద్యంద్వాలు 'లేనివాడూ, 

మచ్చరం లేనివాడూ, కార్యం సిద్ధించినా సిద్ధించక పోయినా వొకలాే 

ఇావించేవాడూ కర్మలు చేసినా అవి అతర్ణో బంధించవ్ర. విషయాభఖిలాష 

నళించినవాడూ రాగ ద్వ్యేషాలనించి ముక్తుడయినవాడూ, జ్ఞానం 

మోద స్థిరచిత్తం కలవాడూ కేవలం యజ్ఞం కోసమే - అంజ లోకం 

మేలు కోసమే కోరలు చేస్తాడు. అలాంటివాడు చేసే ఆకర్మలు అతత్లి 

బంధించన్రు. సమ(గంగా విలినమైపో తాయి. 

అరుణం (హావనం) (బ్రవ్మామే. వావిస్పూ (బ్రహ్మమే. అన్నీ 

(బవ్మామే, భో తా (బ్రహ్మ మే, వావనక్రియా (బవ్మా మే. ఇలా 

ఇదంతా (బవ్మామే అని దృథబుద్ధిక ల వాడుపొంచే ఫలవమూ (బవ్మా మే. 

కొందరు యోగులు దేవతలకి సంబంధించిన యజ్ఞా లేచేస్తు 

న్నారు. మరికొందరు (బహ్మమశే అగ్నిలో యజ్ఞలతోనే యజ్ఞాలు 

హోమం చేస్తున్నారు. కొందరు చెవి మొదలయిన ఇందియాలే 

హావిస్సుచేసి నిగహామచే అగ్నిలో పోోమంచేస్తున్నారు. కొందరు 

శబ్దమూ మొదలయిన విషయాలు వావిస్సుగా ఇందియాలు అనే 

అగ్నిలో హోమంచేస్తున్నారు. మరికొందరు ఇందియవ్యాపా రాలూ, 
(పాణవాయువూ మొదలయిన నాయవులు ఐదింటి చేష్టలూ జ్ఞానంతో 

చెలిగించిన ఆత్మసమాధి అనే యోగాగ్నిలో వోమం వేన్తున్నా రు. 

ఇంకా కెందరు (ద వ్యయజ్ఞ మూ, కొందరు తపోయజ్ఞనురా, 
శొంచరు యోగయిజ్ఞమరా, కొొంధరు స్వాథ్యాయ యజ్ఞమూ, 
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కొందరు జ్ఞానయజ్ఞ మూ చేస్తున్నారు, ఇలా ఎంత మంది, ఎన్నో కథిన 

నియమాలు పెట్టుకుని, అనేకమయిన యజ్ఞాలు చెస్తున్నారు. 

అలాగే మరికొందరు (పాణాయామంచేస్తూ (పాణం, అపానం 

ఈ రెండిటి గతులూ బంధించి అపానవాయువులో (పాణ వాయువు 

హోమం చేస్తున్నారు. కొందరు (పాణవాయువులో అపానవాయువు 
వశోముం చేస్తున్నారు. 

కొందరు ఆహార నియమం పెట్టుకుని (పాణాల్లో (వాణాలు 

హోమం చేస్తున్నారు. పీళ్ళందరూ యజ్ఞాలు తెలిసిన వాళ్ళే. యజ్ఞా 

లతో పాపాలు వొదుల్చుకున్న వాళ్ళే, యజ్ఞంలో మిగిలిన అమృతం 

భుజించడం చేత సనాతన మైన (బ్రహ్మంలో లీనమవుతున్నా రు. యజ్ఞం 

చెయ్యని వాళ్ళకి ఈలోకంలేదు. ఈలోక మే లేసి వాళ్ళకి మరి పరలోక 

మెలా వుంటుంది ! 

అనేక విధాలయిన ఈ యజ్ఞాలన్న్ని (టబ్రవ్మాముఖం నించే 

వచ్చాయి, ఐతే, ఇవన్నీ కర్మల వల్ల పుట్టిన వని మాతం తెలుసుకో 

ఇలా తెలుసుకుంటే ముక్కుడి వవుతావు. 

(దవ్య యిజ్షంకం కే పకొనయజం | శేష్టం. వమంజే, సమస్త 

కర్మలూ జ్ఞానంలో నే సమా ప్రమవుతున్నాయి, తత్వ'వే_త్తలై నజ్ఞానులు 
ఆ జ్ఞానం ఉప దేశిస్తారు, సాష్టాంగపడి, వాళ్ళ వీ వచేసీ తరిచి తరిచి 

అడిగీ వాళ్ళదగ్గిర "తెలుసుకో వాలి. జ్ఞానం కలిగిన తరవాత తిరిగి 

మోహంలో పడవు. అపుడు సమసృభూతకోటిన నీలోనూ, మరి 

నాలోనూ చూడగలుగుతావు. పాపాతు +లందరిలోనూ నువ్వు ఎక్కువ 

ఈ ఇక్కడ అపానవాయువు ఆంటే సాధారణంగా వాడుకలో వున్న 

ఆర్థం చేసుకోకూడదు, అపాన చాయువు అంకే లోపలికి పీల్చుపనే శ్వాసం 
ఆని ఆరా 

(పాణవాయువు ఆంటే సెకినడిచే ఉఅచ్భ్యాసం. 
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వొపం చేసినవాడి వే అనుకో, అయినా సరే ఆ పాపం యావత్తూ 

ఈజ్ఞానమనే వోడతో దాటిపోగలవు. మండుతూనున్న అగ్ని హో తం 

కర్రలు కాల్చి భస్మం చేసినట్లు, జ్ఞానమనే అగ్ని అన్ని కర్శలూ 

భనం చేస్తుంది. 

నిజానికి జ్ఞానంవంటి పవిత్రమైంది ఈ లోకంలో మరొకటి 

లేదు. యోగంతో తయానరెనవాడు (క్రమంగా కొంత కాలానికి 

తనలో స్వయంగా నే జ్ఞానం సంపాదిస్తాడు. (శద్దావంతుడూ, ఇంద్రియ 

న్మిగవాం కలవాడూ, దాని మీదే తత్పరుడై నవాడూ జ్ఞానం సంపా 

దిస్తాడు. జ్ఞానం సంపాదించిన తరవాత శ్మీఘకాలంలో నే ఉత్కష్ట 
మేన పారస్ పొందు తాడు, కాని, జ్ఞానం లేని వాడూ, (శద్ద లేని వాడూ 

సంశయంకలవాడూ సనాశనమవు తా oy సంశయాత్నుడికి ఈలోకం 

లేదు. పరలోకమూా లేదు. సుఖమూలేదు. క 

ఊమోగంతోే కర్మలూ, జ్ఞానంతో సంథయాలూ వొదుల్బు 

కున్న ఆత్మజ్ఞానిని కర్మలు బంధించ లేవు, అంచేత అర్జునా, సీవ్యూద 

యంలో అజ్ఞానంవల్ల పుట్టిన సంశయాన్ని జ్ఞానమనే కత్తితో నరుకు. 

కర్మయోగం ఆశ్రయించు. లే, 

అర్జునుడు ; కసూ; కర్మలు వొదిబీ పెట్ట మని (గ ర్మిసన్య్యాసం) 

చెపుతున్నా వు. మళ్ళీకర్శలు చెయ్య మనీ(కర్మ హూం) చెపుతున్నా వు. 

ఈరెంటిలో వదిమంచిదో బాగా నిశ్చయించ్కీ ఆవొక్క-శేనాకు చెప్పు, 

శ్రీకృష్ణుడు వ కర శ్రసన్యాసము =, కర్శయోగమూ ఈ రెండూ 

మంచివే. కాని రెంటిలోనూ కర్మసన్యాసంకం కే కర్శయూగ మే 

(శేమమెంది. ఎవడు బేనిసీ బ్వేషించడో, ఎవడు చేనినీ కోరడో 
అతడు నిత్యసన్యాసి అని సయం వముం కే సుఖదుఃఖాలు మొదలె న 

ద్వంద్యాలనించి వేరైనవాడు అనాయాసంగానే బంధాలు వొదుల్పు 

కుంటాడు సాంఖ్యం (కర్శసన్యాసం వేహూ యోగం (కర యోగం 
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వేవా అని తెలియని వాళ్ళు చెపుతారు. కాని పంజితులు అలా 

చెప్పరు. ఈ రెంటిలో ఏదై నానకే బాగా అనుసరి సేచాలు, -ఈరెం 

డింటిఫలికశమూ దొరుకుతుంది. సాంఖ్యులు వస్థానం పొందు తారో, 

యోగులూ అ జేసానం ఫొందు తారు. సాంఖ్యమూ, మూగమూ వేరు 

కావని తెలుసుకున్న వాడే నిజమైన తత్త్వం తెలిసిన వాడన్న మాట, 

సన్యాసం సీ(కరించినా యోగం లేకండా _ అంశేు కర్భ చెయ్యక ండా 

మోశుం దొరకడం కష్టం. కర్మయోగం సాధించిన ముని మూత్రం 

త్వరలో నే (బహ్మాత్యం పాందు తాడు, 

యోగంతో వున్నవాడూ, చి _త్తృశుద్ధకల వాడూ, మనస్సూ 
ఇం(దియాలూ గెలిచిన వాడూ, సర్వభూ ఆాల్లోనూ వున్న ఆతు తేన 

ఆత్మ అనుకునేవాడూ - ఇలాంటివాడు కర్మలు చేస్తున్నా వాటిని 

అంటకండాచే వుంటాడు. యోగంతోవున్న తతగవే త్త చూస్తూంటాడు. 

వింటుంటాడు. తాకుతుంటాడు. వాసన చూస్తుంటాడు. తీంటుంటాడు. 

తిరుగుతుంటాకు. న్మిదిస్తుంటాడు. ఊపిరి వొదుల్తూ  వీలుస్తూ 

వుంటాడు, మాట్లాడుశుంటాడు, వులమూ (తాలు వసర్దిస్తూ వుంటాడు. 

కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ వుంటాడు. కావలసినవి పుచ్చుకుంటూ నూ 

వుంటాడు. ఐతే అవన్నీ *వఇ-దియం ఆపని చేస్తున్నదని తెలుసు 

కుని నేనేవిా చెయ్యడం లేదు? అనే అనుకుంటాడు. 

(బహ్మార్న ణం చేస్తి అసక్తి పెట్టుకోకండా కర్మలు చేసేవా 

సీట్ వద తామరాకులాగ వపాపాలూ త ai 

కర్మయోగి శరీరమూ, మనస్సూ, బుద్దీ, ఇందియాలూ- పీటితోఆస క్రి 
వుంచకండా ఆత శ్రశుద్ధికోస మే కర శ్రలు చేస్తూ వుంటాడు, యోగంలో 

వున్న వాడు కర్శఫలం వొదిలి వేయడంవల్న చివరికి సంపూర్ణ మైన శాంతి 

పొందు తాడు. యోగంతో లేనివాడు కామవాసనచేత కర్మఫలం 

మోద ఆస క్రి "పట్టుకుని బంభాల్లో పడుతున్నా డు, 
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ఇం(దియాలు జయించి, సర్యక ర్మలూ మనసా వొదిలి పెట్టిన 

వ్యక్తి తొమ్మిది దారాల 'జేవాపురంలో ఏదీ చయ్యకండా, 

చెయ్యించక ౦డా సుఖంగా వుంటాను, 

లోకుల క రృృతంంగాని, కర్ణులుగాని, కర్శఫలాల సంబంధం 

గాని (పభువు సృష్టించడం లేదు. (పకృ శే ఇదంతా  వేస్తూవుంది" 

(పభువు ఎవడి పొవంగాని, పుణ్యంగాని పుచ్చుకోడం లేదు. అజ్ఞానం 

జ్ఞానాన్ని కప్పి చేయడంవల్ల జీవులు మూ వాంలో పడుతున్నా రు* 

క్నానెలే, ఆత్మజ్ఞానంతో అజ్ఞానంవొదుల్పుకున్న వాళ్ళజ్ఞానం సూర్యు 

డిలా పర(బహ్మాన్నిి (ప కాళింప జేస్తుంది (బవ్మాంమి చే బుద్ధిలీన 

మెన వాళ్ళూ, తామే (టవ్మామన్న నిశ్చయం కల వాళ్ళూ, (బవ్మాం 

మ్ జే నిషఫ్టకల వాళ్ళూ, "టవ పరాయణులూో -- వీళ్ళ పా వాలు 

జ్ఞానంవల్ల నాశ నమువు తాయి, ఏళ్ళకి మళ్ళీజన్ను వ్రండదుం 

విద్యా వినయంకల (చాహృాడిమోా దా, ఆవుమోచద్యా, వనుగు 

మి దా కుక్క-మోదా, చండాలుడిమూ దా - అందరిమోచా జ్ఞానవం 

తుడ్రి దృష్టి సమానంగానే వుంటుంది, ఇలా సమభావంతో నన్సు 

స్థిరంగా వున్న వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే మృత్యులోకం జయిస్తున్నా రు. 

వఏమంకు (బవ్మాం దోపష,౦లేంది. అంతటా సమాన మైంది. అంచేత 

సమబుద్ధి రల వాడు (బహ్మ్మాంలో నే వున్నాడన్న మాట, ఇష్టమెంది 

దొరికినప్పుశు సంతోమీం చడం, ఇష్టంలేంది లభించినప్పుడు కించపడడం 
కూడదు. ఇలా స్టిరబుద్ధిక లి! వూహం చెందనివాడే (బహ్మావేత్త. 

అతడు (బవహ్మాంలోనే వున్నట్టు లెక్క... | 

అర్జునా, విషమయభోగాలమిద ఆస క్రిమానుకుని ఆత సౌఖ్య 
మనుభవించేవాడు అక్షయమైన (బహ్మానందం అనుభోవిస్తాడు. వివ 
'యేం[దియాల సంయోగంవల్ల కలిగేభోగాలు ఆదీ, ఆంతవమూకలవి; 

తుణికాలు. అంచేత అవి దు;ఖహేతువులు, బుద్ధిమంతుడు వాటిమిోద 
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ఆసక్తి పెట్టుకోడు. ఈ జన్మలో శరీకం వొడిలిపెళ్టేవరకూ -_ అంశే 

ఒతికివున్నంత కాలమూ కామం, (క్రోధం మొద లెన వాటివల్ల కలిో 

వమేాభ తట్టుకున్న వాడే యోగి. అతడే సౌఖ్యవంతుకు. అంత్కకర 

ణంలో నీ నుఖపదేవాడూ, ఆత్మలో నే పోయి అనుభవించే వాడూ, 

అలాో ఆత్మలో (వ కాఫంపాందిన వాడూ అయిన కర్మయోగి (బ్రహ్మ 

రూపుడై. మోయటం పొందుతాకు. పాపాలు పోగొట్టుకున్న వాడూ, 

సంశయాలు వేని వాశ్ఫూ, ఆకని(గవాం కలవాడూ, సమస్త పాణుల 

హితం కోశేవాడూ అయిన రువీ మోకుం పొందుతాడు. కామ 

(కోధాలు లేనివాడూ, మనోని[గవాంకలవాడూ, ఆత్నజ్ఞానంకలవాడూ 

అయిన యతికి ఎక్కడపడితే అక్కడ మోతం సాశ్రూత్కరిస్తుంది. 

శబ్లమూ, స్పర్శ్గమూ మొదలై న 'బావ్యా విషయాలు బపీొ 

వమ్క_రించ్చి కనుబొమలమధ్య చూపు నిలికి, ముకుపుటాల్లో (వాణ 

వాయువ్య అపానవాయువూ సమంగా వుండేటట్లు చేసి, మనస్సూ 

బుద్దీ ఇం(దియాలూ అరిక టె మోతశక్షం వొక్క పొందదగిందన్న 

ధ్యానంలో వుండే ముని సరదా ముక్కుడే అని చెప్పాలి. 

యజ్ఞాలికీ, తపస్సులికీ నేనే భో_క్తని. సర్వలోకాలికీ నేనే 
ఈశ్వరుణ్ణి. సర్వభూ తాలికీ నేనే న్నేహితుణ్లి, ఇలా నన్ను తెలుసు 
కున్న వాడు శాంతి పొందుతున్నాడు. 

తాను చెయ్యవలసిన కర్మలు ఫలా వేత లేకండా చేసేనవాడే 

సన్యాసి. అకడే కర్మ యోగి. అగ్నివళోతాలూ అప్ విడిచిపెట్టి 

నంతమా(తాన సన్యాసికాడు. కర్మలు మాని వేసినంత మాగతొన 

యోగికాడు. సన్యాసమని చేనినంటారో అబే కర్శ'రారాగ మని 

నమ్ము. వమం శు ఫలాజచేతుని నన్యసి స్తే నేనే ఇాని -- అంజు వొదిలిపెడి 

తేచేకాని ఎవడూ యోగి కాలేడు, 

8 
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ఆూగారూఢుకు కావాలనుకునే మునికి - అంశే యాగం 

పొందనో కే మునికి - కర్శసాధనమనీ, యోాగాయాథఢుడైన వాడికి 

శాంతిసాధనమనీ చెప్పారు. వప్పుడై తే మనిపీ. ఇండ్రియవివయాల 

మూదా, కరులమిీదా ఆస క్రి పెట్టుకోక ౦డా, సర్వసంకల్పాలూ 

సన్వసిస్తాడో అప్పుడే అతణ్ణి యోగాయాథు డంటారు. 

వివేకంతో తన్ను తానే ఉద్దరించుకో వాలి. తన్ను తాను 

నాశనం చేసుకోకూడదు. వమంశు తనకి తానే బంధువు. తనకి 

తానే నువు. తన్ను తాను జయించినవాడు తనకీ తాను బంధువుం 

గన్ను తాను ెలుసుకో లేనివాడు తనకి తాను శ్యతువు. అంచేత, 

తన్ను "తాను జయించి (పశాంతుడైన వాడూ, చలి వేడీ సుఖం 

దుఃఖం, మానం అవమానం- ఏటికి లోబడకండా ఆత్మ స్థిరంగా వున్న 

వాడూ, జ్లానంచే తా విజ్ఞానంచే తా ఆత్మ తృ _వ్రిపడినవాడూ, ఇంది 

యాలు జయించిన వాడూ, చలించనివాడూ, రాయితా మన్నూ 

బంగారం వొక్ళ-లాో చూసేవాడూ  యోగారూఢు డనిపించు 

కుంటాడు. 

అభిమ *నులూ, స్నేహితులూ, శతువులూ, తటస్థులూ, 

నుధ్యవర్తులూ, 'ద్వేషించిన వాళ్ళూ, బంధువులూ: సాధువులూ, 

వాపులూ -- వీళ్ళందరినీ వొక్క-లాగే సమబుద్ధిత చూచేవాడే 

ఉత్తముడు. 

'యోగిఅయిన వాడు ఏకాంతంలో వొంటరిగావ్రండ్సి మనస్సూ, 

ఆత్మా స్వాధీనం చేసుకోవాలి. కోరికలు లేకండా వుండాలి. బంధాలు 

వొదుల్పుకో వాలి. మనస్సు ఎప్పుడూ యోగా భ్యాసంలో నే లగ్నం 

చేసుకోవాలి. 

పరిశు భమైన-చోట స్థిరంగా తన ఆసనం వర్పరచుకో వాలి 

అది అంత ఎత్తుగా కాని, అంతపల్లంగా కాని. వుండహాడదు. 

మొదట దర్భలు పరిచి వాటిమోాద లేడి చర్యం వెయ్యాలి. దాని 

మోద వస్త్రం వరఖాలి. మనోవ్యాపారాలూ, ఇం(దియవ్యాపా 
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రాలూ నిరోధించుకుని వకా([గవైన మనస్సుతో ఆ ఆసనంమిాద 

కూ చుని ఆత్మశుద్ధికోసం యోగాభ్యాసం చెయ్యాలి. 

వెన్నుపూస తలా మెడా సనుంగా స్థిరంగా వుంచాలి, 

దిక్కులు చూడకండా శదలకండా కూచోవాలి, ముక్కు. కొసని 

చూాప్రి. నిలపాలి. భయపడకండా, (పశాంత మైన అంతఃశ రణంతో 

(బవ్మాచర్యం పాలించాలి. మనోనిగవాంతో వుండాలి. నామీాచే 

మనస్సు పెట్టుకుని, నన్నే ఆశ్రయించి యోగాభ్యాసం చెయ్యాలి. 

ఇలా ఎప్పుడూ యోగాభ్యాసం చేశే యోగికి మనస్సు స్యాధీ 

నంలోకి వస్తుంది. దాంతో, నాలోవున్నదిన్నీ, తుదకి నాలోనే 

లీనం చే సేదిన్ని అయిన శాంతి లభిస్తుంది. 

ఐతే అర్జునా, మిజిమిోరి తిండితినే తిండిపోతుకి ఈ యాగం 

సిద్ధించదు. జ్ర బొత్సి శా తిననివాడికీ సిద్ధించదు, అం తే కాదు, 

క ని వపోయేవాడికీ, బొత్తిగా నిదపోని వాడికీ కూడా సిద్ధిం 

చదు. ఉచిశతనుయున ఆహారం, విహారం, ఉచితమయిన కర్మలు 

చెయ్యడం, ఉచితమయిన నిదా, మెలకువా కలవ్య క్కిని ఈ రొవూగం 
దుఃఖం లేకండా చేసి సౌఖ్యం క లిగిస్తుంది. 

బాగా ని గపహీంచిన మశస్సు ఎప్పూడయి తే ఆత్మలో స్థిరవడు 

తుందో, అప్తూడూ సమ స్త్వవాయిన భో గాలమోాదాొ కోర్కెలు వొదులు 

కున్న ఆ వ్యక్తి యోగి అనిక్రించుకుంటాడుం 

ఆత్సృయోగం అభ్యసించే యూాగిమనస్సు, స్ట్ మై నిశ్చలంగా 

గాలిబేని చోట కదల*ండా వుండే దీపంలాగ వుంటుందన్నారు. 

యాగం ఆచరించడంలో నిరోధించజడ్ల మనస్సు వసి స్థితిలో 

ఉపరతి పొందుతున్న దో, తన్ను తాను చరూసుకుని అత్మలోనే నా 

వస్థితిలో సంతుష్టి పడుతుంటాడో, ఇంది మాలికి అందనిది, బుద్ధితో 

వూతం తె: సుకోదగిందీ అయిన అనంత సౌఖ్యం అతడు పస్ధితిలో 
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తెలునుకుంటాడో, ఆత్మతత్వంనిం చి చలించకండొ వస్థితిలోవుంటాడో, 

వస్థితి దొరికాక మే ఇతరలాభంకూడా తక. అధిక మని తలం 

చడో, వస్థితిలోవుండి ఎంతటి గ తా? వచ్చినా చలించకండా 

సహా. ఆస్థితిని-సర్వదుఃఖాలూ పోగానే ఆ యోగమనేడానిని 

తెలుసుకోవాలి. విసుగూ ఏడుపూ లేని మనస్సుతో ఆ యోగం 

అభ్యసించాలి. 

సంకల్పంవల్ల పుక్లేకోర్కెలు యావత్తూ పూర్తిగా వొదిలి 

పెట్టాలి. ఇం(దియాలన్నిటినీ, అన్ని వేపులనించీ మనస్సుతో 

మళ్ళించాలి. (్ర.ర్యం చిక్క-బట్టిన బుద్ధితో మెల్లమెల్లగా శాంతి 

పొందుతూ వుండాలి. ఆత్మలోనే మనస్సు కుదురుపర్చుకున్మి వి 

విచారనమూ మనస్సులోకి రానివ్వకండా వుండాలి. 

మనస్సు నిలకడ లేంది. చంచలమైంది. అది. సర్వదా 

య విషయాల మోాదికి పరిగెడుతూ వుంటుందో, ఆయా విషయాల 

మించి అరికట్టి, దానిని అత ఇవశం చెయ్యాలి. 

(పళాంత మయిన మనస్సు క లవాొడూ, రజోగుణం శాంతిం 

దచినవాడూ, పాపంలేని వాడూ, (బవ్మాశ్వం ఫొందినవాడూ అయిన 

యోగికి ఉత్తమమైన సౌఖ్యం దొరుకుతుంది. ఇలా ఎల్లప్పుడూ 

ఆత ఇసంబంథ మయిన యోగాభ్యాసంచేసే యోగి పాపాలు వొది 

లించుకుని సులువుగా (బవ్మాసాశా త్కారంవల్ల కలిగే మహో 

సౌఖ్యం అనుభవిస్తాడు. 

అత్మయోగంలో వున్నవాడి చూపు సర్వ_తా సమంగా 

వుంటుంది. అతడు సమస్త పాణుల్లోనూ తననీ, తనలో సమస్త 

(పాణుల్న్ని చూాస్తాడు. 

ఎవచై తే ; సర్వ్యతానన్ను చూస్తాడో, నాలో సర్వస్వమూ 
చూస్తాడో అతడికి సర్వదా నేను కనివిస్తూనే వుంటాను. నాకూఅతడు 
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ట్లుకుని, సమస్త 

భూతాల్లోనూ వుండే నన్ను భజంతే యో సర్వవ్యవవో రా 

ల్లోనూ వుంటూనవున్నా కూడా నాలోనే (ప్రవర్తిస్తూ వుంటాడు 

అర్జునా సుఖమైనా దుఃఖమైనా తనలో లాగే సమస్త (పాణుల్లోనూ 

వొశేవిధంగా చూసే యోగి ఉత్తము డనిపించు కుంటాడు. 
అర్జునుడు వ నువ్వు బోధించిన ఈ యోగం -- సమత్యబుద్ధితో 

(పౌ ప్తమయే దీనిని __ మనస్సు చంచలం కావడంచేత స్థిరంగా 

వుండేట్లు చూడలేక పోతున్నాను, కృష్ణా, మనస్సు చంచలమెంది. 

బలీయమైంది. దృఢ మైంది. వమ్ష్లోభకలిగిస్తుంది. ఇలాంటి మనస్సు 

నిగపీంచడనుంశే గాలిని మూటకట్టడం లాంటి దుష్కురమైన పనే 

అని తలుసాను. 

శ్రీకృష్ణుడు ; అన్రను మనను చంచలమెం జే. నిగహించ 

డొన కీ సాధ్యం కాం దే. సంజేవాం లేదు. కాని అ భ్యాసంవల్లా, వైరా 

గ్యంవల్ల+ దాన్ని స్వాథినం చేసుకోవ చ్చు, 

మనస్సు స్వాధీనంలో లేనివాడు ఈ యోగం సాధించడం 

కష్టమనే నా అభి, పాయం, కానై తే, మనస్సు స్వాధీనంలో 

వుంచుకుని (ప్రయత్నం చేసినట్టయితే మాతం ఉపాయంతో దిన్ని 
సాధించవచ్చు, 

అర్జునుడు :£ (శద్ధతో యోగసాధన ఆరంభించిన్నీ, (ప్రయత్న 

లోపంవల్ల మనస్సు చలించిన యూగ్యభష్టుడు యోగఫలం పాంద 

'లేడుకదా ! మరి అలాంటివాడి గతి వమవుతుంది! (బ్రహ్మజ్ఞాన 

మార్గమా అతడికి తెలియదు. మరో దారా వుండదు. అపుడు 

శెంటికీ చెడి తెగిపోయిన మబ్బుముక్క-లాగ అతడు చెడిపోడు 

కదా! నా సంచేహం తీర్చడానికి నువ్వే తీగినవాడిపవ ఈ సంశయం 

తీర్చడానికి నువ్వుతప్పు మరెవరు దొరుకుతారు. 

PR 9) 

కనిపిస్తూనే వుంటాడు. వకత్వబుద్ధి మనస్సులో పె 
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(శ్రీకృష్ణుడు ఏ; అలాంటి వాడికి ఈ లోకంలో నాశనం లేనే 

చేదు. పరలోకంలోనూ నాశనంతేదు. మంచిపని చేసేవాడు ఎప్పూడూ 

దుర్లతిపాలు కాడుగడా! యోగ భహుడు పుణ్యాతుల లోకంలో 

అనేక సంవత్పరాలు వుంటాడు. తరవాత సంపన్నులయిన శుచిమం 

తుల ఇంట్లోనో, జ్ష్లానులయిన యోగుల కులంలోనే పుడతాడు. 

లోకంలో ఇలాంటి జన్న దొరకడం దుర్తభమే కడా మరి ! 

అలాపుట్టి, తేన పూర్వ్యజన్నంలోని జ్ఞానం తిరిగి పొందు తౌడు. 

చాతో మల్లీ అంతికంకు అధికంగా యోగ సిద్ధికోసం (పయత్నం 

చేస్తాడు, అతడుకోరి (పయత్నం' చెయ్యకపోయినా సే, పూర్వ 

జన్మంలోని అభ్యాసం చేశనే యోగం అకలి ఆకర్షిస్సు ౦8, యాగం 

తెలునుకో దలిచినవాడు కూడా శబ్ద బ్రహ్మాం cn అతి(క 

మిస్తాడు. ఇలా విడవకండా (వయత్నంచేసే యోగి పాపాలు వొడి 

లించుకున్సి అనేక జన్మల సంప్కారంతో సిద్దిపొంది చివరకి మోత్షం 
పొందు తొడు. 

తపసుధల కం శ, జ్లానులకం కు, కర్శపరాయణులకం కు కూడా 

యోగి అధికుడని నాముతం. అంచేత అర్జునా నువ్వు యోాగివి కావాలి. 

అయి తే ఎవడు (శెద్దతో నామోద ఆసక్తి పెట్టుకుని నన్ను 
భజిస్తాడో అతడే యోగుల అందరిలోనూ ఉత్తముడని నామతం, 

అర్జునా, నామా చే మనస్సు వుంచి నన్నే ఆశయించి యోగం 

అభ్యసిస్తూ, నాప్యూర్ష స్వరూపం సందేవాం వతేకండా ఎలా తెలుసు 

కోగలవో అది చపుతాను, ఏను, దేనిని తెలునుకున్న తరవాత 

ఇక తెలుసుకో వలిసింది వది వుండదో అది -- విజ్ఞానం ౫ భో కూడిన 

ఆ జ్ఞానం, ఏమో మిగల్బకండా నీకోసం నేను చెపుతున్నాను. 

వెయ్యిమంది మనుషుల్లో ఎవడో వొకడు మాత్రం యోగ సిద్ధి 

కోసం (ప్రయక్నిస్తాశు. అలా (ప్రయక్నించిన వెయ్యిమందిలళో ఎవడో 
వౌకడే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడు, 
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భూమి, నీర్కు నిప్పు గాలి ఆకాశం, మనస్సు; బుద్ది, 

అహంకారం అని నాపకృతి ఎనిమిది విధాలు, భూత స్వరూపమయిన 

నా ఈపకృృతి నికృష్ట (ప్రకృతి. ఇది కాక తప్రపంచ మంతటినీ 
ధరించేది నా జౌెండో (వక్ళతి. జీవనసరూపవుయిన అప. నాపరా 

(పక్ఫ్ళతి. అంశు ( శేస్ట్రవకృతి అని  తెలునుకో. సమ స్తమెన 

భూతాలూ ఈ రెండు (పకృతుల్లోంచే పుడుతున్నాయి. అలాగే 
ఈ జగత్తు యావత్తూ ఫుట్టడానిక్తీ నాశనం కాడానికీ నేశే కారకుణ్ణి. 

అర్జునా, నాకంశు (కేన మెంది మ కేది జేశేజేదు. దారంలో మణుల్లాగ 

సర్యమనా నాలోనే కూర్చిపెట్టి వున్నాయి. 

అర్జునా, నీళ్ళలో రసమూ, సూర్యచం(దుల్లో (పకాశము్మూ, 

వేదాల్లో ఓంకారమూ, ఆకాశంలో శబ్లమూా , మనుషుల్లో పారు 

వమూ నేనే. భూమిలో పరిమళమూ, నిఫూలో లేజస్పూ, 

సమ స్త భూతాల్లో జీవనశ క్షీ - తపస్సు చేసేవారి తపస్ఫూ నేనే. 
సర్య(పాణులికీ సనాత్నమెన వీజమూ నేనే. బుద్ధిమంతుల బుద్ధి, తేజో 

వంతుల తేజస్పూసహాో సేపే కామమూ రాౌగమూ కాక బలవంతుల 

బలమూ, (వొణుల వరవర 9 కాని కామమూ నేనే. సాతి కొ లరొాం 

రాజనాలూ, తొమసాలూ ౨ తావ నావళ్లే పుడుతున్నాయి. 

అయితే అవి నాలో వున్నాయి. కాని నేను వాట్లో లేను. 

ఈ మూడు గుణాల్లోంచీ పుట్టిన భా వాలవల్ల జగత్తు యావత్తూ 

వెోావాంలోపడి దీనికి భిన్నంగాన్యూ అనాదిగానూ వున్న నన్ను 

"తెలుసుకో లేకవోతున్నది. గణాలు మూడిటితోనూ కూడినదీ, 
దివ్వమెందీ అయిన నానూయ దాట శక్యం కానిది. నన్నే శరణు 

జొచ్చిన వాళ్ళుమూతం ఈ మాయ గరించ గలుగు తారు. మాయతో 

మతిపోయిన వాళ్ళూ, మూథులూ, పాపాత్కులూ అయిన అధమ 

నూనవ్రలు రాక్షస సభా వానికి లోబడి నన్ను సేవించరు, 
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ఆర్కడూ, జ్ఞానం కావలిసిన వాడూ, ధనం కోశ్తేవాడూ, 

ఆతృజ్ఞానం కెలనాయాూా ఈ వాలుసుర కాల పుణ్యాతులూ నన్ను 

శేవిస్తున్నారు. ఏళ్ళలో వొే భ క్రితో నన్ను సేవించే వాడూ, 

ఎల్ల వూడూ నిపూ-మబుద్ధిశో వ్యవవారించేవాడూ అయిన 

జ్ఞాని గొప్పు వాడు, వమంశు, నేను లం ఎంతో (పియుర్లో. 

నాకూ జ్ఞాని ఎంతో (వియుడు. ఈభక్కులందమాకూడా మంచివాళ్ళే. 

ఐక్కే ఇందులో కొని అంశే మాతం నేనే అని నామతం. వమంశే, 

యోా౫పరుడే అతడు నేనేతి అని నన్ను నముకున్నాడు కదూమరి ! 

ఎన్నో జన్మ'లెత్తిన తరవాత జ్ఞానవంతుడు “సర్భమూ వాను 

జీవుడే” అని నన్ను సేవిస్తున్నాడు. అలాంటి మహాత్నుడు దొర 

కడమే దుర్శభం. 

తమతీమ(ప్రకృతిలబట్టి ఆ మా కోరికలతో మతిపోయిన వ్యక్తులు 

తమతమ కోరికలికి తగినట్టు ఆ పాసిస్తూ ఇకర చేవతల్ని సేవిస్తున్నారు. 

వ భక్తుడు వ జేవతరూపం గద్దతో ఉపాసించడానికి ఇష్టపడ తాడో 
ఆభకుడికి ఆ (శ్రద్ధ నేనే స్థిరపరుస్తున్నాను. దాంతో ఆ భక్తుడు 
ఆ(శ్రద్దతొ ఆశజేవతని ఆరాధిస్తున్నాడు. తాను కోరుకున్న కోరికా 
చేను చేసిపెట్టిం చే - ఆ చేవతనించి పొందుతున్నాడు. ఐతే, కః 

తక్కువ బుద్ధులవాళ్ళకి కలిగ ఈ ఫలాలు అశాశ్వత మైనవి. 

అంతేకాదు చేవతల్ని ఉపాసించేవాళ్ళు చేవతశ్నే పొందుతున్నారు. 

నా భక్తులుమూ[తం నన్ను పొందుతున్నారు. 

నాశనం లేందీ, ఉతక్క్భాష్ట మెందీ, పరమైందీ నా రూపం. 

తెలుసుకోలేని బుద్ధిహీ కులు అవ్వ కుళ్ణాయిన నన్ను నామ రూపాలు 

వున్న వాళ్లని భావిస్తున్నారు. నేను  యోగమాయచేత మరుగు 

పకి వుంటామ. అంవరికీ కనపడను, అంచేత, ఈ మూఢలోగం 

ఇావ్రుపుట్టుకలు లేన వాళ్లని నన్ను తెలుసుకోలేక పోతున్నది. ఇంతకి 
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ముందూ, ఇప్పుడూ, ఇకముందూ -- ఈ మూడుశాలాల్లోనూ హస్తే 

యావత్తు (పాణుల్నీ నేను ఎరుగుదును. నన్ను మా(తం ఎవరూ ఎరగరు. 
“కారణ మేవుంశ్రు, సమ స్ప (పాణులకీ ఇవ్షమూా అయిప్టమూ పుట్టుక 

తోచే సుఖం దుఃఖం వొుంనలయిన దగ్గంచారలు కలిగి సాయి, ఈదర్భంద్య 

స్యభానం మోహంలో ముంచెత్తుతుంది. ఐతే పుణ్యకర్శలుచే సే 
జనులుమాాతం సపాపాలులేకండా _చేనుకుంటాప. అణాంటీ వాళ్ళు 

డగందగమెోావాంలో పడరు. దృఢథఢ(పతులై నన్ను భజిస్తున్నారు. 

ఇలా నన్ను ఆశ్రయించి జరామరణాలనించి ముక్కులుకావడంకోనం 

(కయత్ని ౦చే వాళ్ళు సమ(గంగా ఆ(బపహృమూ, అధ్యాతృముూూ: 

సమ స్ప్వమైన కర్శలూ తెలుసుకుంటారు. అధిభూతమూూ, అధిదె వమూ 

అధియజ్ఞమూాకూడా నేనే అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు వకా(గచిత్తులై 

మరణ సమయంలోకూడా నన్ను తెలుసుకుంటారు. 

అర్జునుడు : కృపా, ఆ (బహ్మాం అంచ వమిటి) అధ్యాత్మం 

అంకు ఏమిటి? కర అంశు వమిటి? అధిభూశం అంశు వమిటి? 

అధిదైవం అంటే ఏమిటి? అధియక్ఞాం అంశు వమిటి? ఈ చేవాంలో 

అది ఎలా తెలుసుకోడం?! ఆత్మని(గహాం కలవాళ్ళు మరణ కాలంలో 

నిన్ను ఎలా తెలునుకోగలుగు తారు? 

శ్రీకృష్ణుడు 1 ఉత్కృష్టమెందీ, నాశనంలేందీ వదో అవే 

(బవ్మాాం. (పతిచానికీ వుండే మూూలస్టభావ మే అధ్యాతృమంటారు. 

జీవుల సృష్టి స్టితులి! కార.*మెన సృృష్టివ్యాపార మే కర్ధాం నాశన 

మయీది అధిభూతం. పురుషుడు అధిదెవతం. శరీరథారుల్లో ఉత్తముడి 

వైన అర్జునా, చేచే అధియజ్ఞ ౧. ఈ చేవాంలో నేనే వున్నాను, 

ఇక, ఎవడై తే మరణసమయంలో నన్నే స్మరిస్తూ శరీరం 

వొదిలిపెడ తాడో అతడు నన్నే పొందుతాడు, సంబేవాం లేదు, 

9 
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వవ్వుడూ భావిస్తూ, మరణశాలంలో ఎవడు వభావం స్మరిస్తూ 

చేవాం బాలి స్తాడో అతడు ఆభావ మే పొందు తాడు. అంచేత అన్టునా, 

సదాసర్యచా. నమ్ను సరన 0న మరిన్నీ యుద్దం చెయ్యి. ర్స 

మనస్సూ, బుద్ధి నామో చే. పెట్టుకుం కే నన్నే చేర-తావు, దీనికి తిరుగు 

లేదు, కను, మరోదిక్కు.' - పోనివ్వకండా, అభ్యాస రెోరాగంతో 
దివ్యుడయిన పరమపురుషుళ్లి ధ్యానిస్తూ వుండేవాడు అక న్లే చేరతాడు. 

సర్వజ్ఞుడూ, ననాతనుడూూ నియంతా, అణువుకంకు కూడా 

సూత్మమైనవాడూ, సర్వానికీ: అభధారభూతుడూ, ఊహించడానికి 

శక్యం కాని రూపంకలనాడూ, నూఠత్యుడిలాగ తనంతట ఆ-నే (పకా 

శించేవాడూ .అంధుకారానికి'అవతలవుంజే ఐ"డూ అయిన్ పురుషుణ్ణి 

భ క్రితోన్యూ యోాగబజలంతోనూ, నిక్నిలమైన మనస్సుతోనూ, నిల 

కడగా కనుబొములమధ్య 6పొణంనిలిపి మరణ కొలంలో స్మరించేవా డు 

ఆపరమ పురుషుణ్ణి తప్పక పొందుతాడు. 

వేదవేత్తలు చేనిని. అతరమని -- అంటే నాశనం లేనిదని 

చెపుతున్నారో, రాగం మానుకుని “యోగులు టబేనిని చేరుతున్నారో, 

-జీనికోసం (బవహ్మాచర్య (వతం. చేస్తున్నారో -- దాన్ని నీకు క్టు ప్పంగా 

చెపుతున్నాను. 

ఇం దియడదాగరాలు యావత్తూ అరికట్టి, మనస్సు హృద 

యంలో బంధించి, (పాణం శిరన్సులో (కను బొమలమధ్య, చేదా సవా 

(సారంలో చేర్చి, ఓం అనే వాకాశుర (బహ్మం జపిస్తూ, నన్నే 

స్మరిస్తూ చేవాం విడిచిపోయీవాకు ఉత్తమగతి పొందు తాడు. 

ఇతరమైన వేీటిమోదా మనస్సు పోనివ్యకండా యావజ్జీవమూ 

నన్నే స్పృరిస్తూవుం డే స్థిరచి తృంకల యోగికి నేను ఎంతోసులభంగాదొరుకు 
తాను పరమసిద్ధిపొందిన మహోాతు లు నన్నే చేరతారు. దుఃఖానికి 

పుట్టినిల్లూ, అశాశ్యతమూ అయిన పునర్జన్మ మరి వుండదు వాళ్ళకి. 
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భూలోకంనించి (బవహ్మాలోకంవరకూ వలో శకానికి వెళ్ళినాస శే, 
మళ్ళీ తిరగి రావలసిండే, 'అంశు పునర్జన్మ పొందవలిసింబే. కాని 

నన్ను వొందినవాడికిమూ( తం మరి జన్మవుండదు, 

పగలూ రా(తీ = ఈ లెక్క తెలిసిన వాళ్ళు వెయ్యి చేవయు 

గాలు అయి తే (బ్రహ్మకి వొక పగలు అనీ అలాగే మరో వెయ్యి 

యుగాలు అయి సే (జనా ఒక రాతి అనీ ఎరుగుదురు. (బవ్మాాక 

పగలయి నవ్వుకు అవ్య కృంనించి సమ సృమైన (పౌణులూ పుడుతు 

న్నాయి రాశయినసు జ తిరిగి ఆఅవ్య క్తంలోనే కళిసిపోతున్నా యి, 

ఇలా మొదటవున్న ఈ (_పాణిసమావామే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ 

(బవ్యాకి రాతికాగానే లయమయిపోతూవుంది, అతడికి షోలు 

కాగానే తప్పనిసరిగా తిరిగీ పుడుతూవుంది. కాని, (బహ్మకి రాతి 

సమముమైన ఆ అవ్య కృంకంకే భిన్నమయిన మరో అవ్య కృప దార్భం- 

సనాతన మెవ ఆ (బిహ్మృ్మన్యనావం మూత్రం (వాణికోటి మావత్తూ 

నాశనమెనాకూడా నాశనం కాదు. 

ఇలా వదిఅవ్య క్షమైందనీ నాశనం లేందఏ చెప్పబడుతూ 

వుందో, దానినే ఉత్తమగతి అని అంటారు. అజే ఉత్కృష్టమైన 

నాస్థానం. దానిని పొందిన వాళ్ళకి తిరిగీ పుట్టడమంటూ వుండదు. 

అర్జునా సమ స్తభూ తాలూ ఎవడిలో వుంటున్నాయా, ఎవడి 

వల్ల ఈజగత్తీం తా వ్యాప్తమై వుందో ఆ పరమపుకుషుకు వ కాంత 
మైన భక్తీవల్లే లభ్యమవు తాడు. 

ఇక, యోగి వ కాలంలో ' గపయాణి స్తే - అంక మరణీ-ే 

ఈలోకానికి తిరగి రాడో, వ కాలంలో (ప్రయాణి స్పేతిగిగి ఈలోకంలో 

వుడతాడో ఆ కాలం గురించి ఇప్పుడు నీకు చెపుతాను. అన్నీ, 

జ్యోతీ, పగలూ, శుక్ల పశుం, ఉత్తరాయణం ఉరు మాసాలూ = 
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ఈ కాలంలో (ప్రయాణిస్తే - అంచు వురణి స్తే (బవ్మా వేత్తలయిన 

జనులు (బవ్మాంలో కలుస్తారు. తిరిగి జన్నించరు. 

పోగా, రాత్రీ, కృృన్త పతం, దశ్రీ ణాయనం ఆరు మాసాలూ - 

ఈకాలంలో మరణించిన యోగులు చం(దజ్యోతిని పొంది - అంళశే 

చం. దలోకానికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నారు. 

ఇలా ళుక్ష్లం (జేవయానం, చేదా అర్చి రాడిమార్లం) కృృష్వం 

(కితృమార్లం, లేదా ధూమాది మార్గం) అని శెండువమూన్తాలూ 
(పపంచంలో శాళ్యతమైనవని చెప్పబడుతున్నాయి. ఇందులో వొక 

దారిని పోతే తిరిగి రారు. మరోదారిని పోతే తిరిగి వస్తారు. ఈ 

రెండు మార్లాలూ తెలిసిన వ యోగీకూడా మోవాంలో పడడు, 

అంచేత అర్జునా, ఎల్లప్పుడూ నువ్వు యూగంతోనే వుండు. 

ఇది తెలుసుకున్న యోగి వేజాలోనూ, యిజ్ఞాల్లోనూ, తపస్సు 

లోనూ, దానాల్లోనూ చెప్పిన పుణ్యఫలం యావత్తూ అతి కమిస్తాడు, 

మరిన్నీ అంతటికీ ఆధి కారణమైన ఉత్తమ స్థానం పొందు తాడు. 
అర్జునా, అసూయలేని వాడివి నువు. నీకోసం విజ్ఞానంతో 

కూాడిన, అతిరవాస్యవైంన జ్ఞానం చెపుతున్నాను. దీన్ని తెలుసుకుని 

పాపాలు వొడిలించుకుంటావు.  మోతం పొందగలుగు తావు. ఇది 

రాజవిద్య - విద్యల్లో ఉత్తమ మైంది. రవాస్యాల్లో రాజు -- (శేన్లు 

మెంది. పవి(త మెంది. సార్ధినుభవంమిోద తెలుసుకో దగింది. 

ధర్మసమ్ముత్ మైంది. నాశనం అేంది. ఆచరించడానికి అతినులభ 

మైంది. ఈ ధర్మం మోద (శద్ధలేనివాళ్లు నన్ను పొందక, మృత్యు 

రూపమైన సంసారమార్ల్షంలో పడి తిరుగుతున్నారు. 

ఇందియాలికి గోచరంకాని నేను ఈ జగత్తునిండా వ్యాపించి 

వున్నాను. సర్వభూ తాలూ నాలో వున్నాయి. కాని నేను 

వాటిలో లేను. నిజానికి భూతాలూ నాలో లేవు, నా ఈక్వరశ క్షీ, 
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యోగ సామర్థ్యం ఎలావుందో చూడు ! భూ కౌల్ని ఫుట్టించే నా ఆత్మ 

భూ తాల్ని ధరిస్తూ వున్నా, భాతాల్లో చేదు, యువు అంతటా 

తిరుగుతుంది. గొప్పది. అది శాశతంగా అ కాంలో నిండివున్న క్లే 

సర్భభూా తాలూ నాలో వున్నాయని నమ్ము. 

కల్పం అంత మెనపుడు సర్యభూ తాలూ నా (పకృతిలో కలిసి 

పోతున్నాయి. కల్పం ఆరంభమైనపుడు మళ్ళీ వాటీని నేనే పుట్టిస్తు 

న్నాను. (పకృతికి వశంకావడం చేత సా్ధతం[త్యం లేని ఈ సమస్త 

భూతకోటిసీ, నేను నా(పకృతిని అవలంబించి మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టిస్తు 

న్నాను. ఐతే ఈ కర్శవిాద నాకు ఆసక్తి లేదు. ఉదానీనం 

గానే వుంటాను. అంచేత ఈ కర్భలు నన్ను బంధించవు. 

అర్జునా, నేనే అధ్యక్షుక్లో. నాతోనే (పకృతి ఈ చరాచర 

సృష్టినం తా కంటున్నది. ఈ కారణంచే తే లోకం నడుస్తోంది, 

భూతకోటికంతటికీ నేనే. నియంతని. అజ్ఞానులు నా ఇరభావం - 

ఉ_త్తమస్వరూపం తెలుసుకో లేక, మనుహ్య శరీరం ధరించిన నన్ను 

చులకనగా మాస్తున్నారు. 

కొరగాని ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళూ, వ్యర్థమైన కర్ణులు వేసే 

వాళ్ళూ, పనికీమా లిన జ్ఞానం కల వాళ్ళూ, బుద్దిమాలిన వాళ్ళూ, 

మోవాం కలిగించే (కూరమైన రాతస(పకృతినే ఆశయిస్తున్నారు, 

ఇక మహాతులై నవాళ్ళో, -- వాళ్ళు దైవ(పకృతిని ఆశ్రయిస్తున్నారు, 

[పపంఛానికి కారణభూాతుణ్ణయిన నన్ను తెలుసుకుంటున్నారు. వీ కాగ 

చిత్తంతో సన్ను భజిస్తున్నారు. ఎప్పుడూ నన్నే న్ ర్రిస్తున్నా రు. 

(పయత్నంతో ధృఢ(వతులై భక్తి క్రితో నమస్కరిస్తున్నా రు. నిత్య 

యోగులై. నన్ను సేవిస్తున్నారు. మరికొందరు జ్ఞాన యజ్ఞంతో ఉపా 

సిస్తున్నారు. విరాటపుగుషుణ్ణయిన నన్ను వకత్వం శోనూూ, భిన్నత్వం 

తోనూ ఇలా అనేక విధాల పూజిస్తున్నారు, 



1868 వ్యావహారికాంటథచముపహాభార తిం 

(కతువు ((కెొతయజ్ఞం) నేనే యజ్ఞం (స్మా ర్హయజ్ఞం) నేనే, 

వీతృ దేవతలకి సెళ్లుపిండం నన, యజ్ఞంకోసం వనస్పతులతో చేసే 

అన్నమూ నేనే, షక నేనే. బంట వేల్చే నెయ్యీ నేనే. 

అగ్ని వూోతం నేనే. పహోోవుక రా చన 

ఈ జగత్తుకి నేనే తడిని, నేనే తల్లిని. నేనే ధాతిని. "నేనే 

తాతని, తెలుసుకోదగిన పవి(తీమెన bom నేనే. సామవేదం, 

యజు రేడం నేనే. ఈ జగత్తుకి నేనే గతి. నేనే పోమకున్లో. నేనే 

(పభువుని, నేనే సాశ్నీని. కేసే నపాసం. నేనే ఆశయం. నేనే నేస్తం. 

నేనే పుట్టించే వాణ్ణి. నేనే నిలివేవాణ్ణి, చేసే నాశనం చేసే వాణి. నేనే 

నిదానం. నేనే నాశనంభలేని బీజం. అన్దునా, వేడి నేనే కలిగిస్తున్నానుం 

వాన నేనే నిలుపుతున్నాను. నేనే కురివిస్తున్నాను. నేనే అమృతం. 

నేనే మృతువు. నేనే సత్తు, నేనే అసత్తు. 

రుగదం యజర్వేదం సామ వేదం _ ఈ మూడు వజాలూ 

అభ్యసించిన వాళ్ళు యజ్ఞాల్లో నన్ను పూజించి సోమపానంచేసి, 

పా పాలుపోగొట్టుకుని స్యర్లంకోసం (వార్టిస్తున్నారు, వారి పుణ్య ఫల 

మెస బేవేందలో కానికి వెళుతున్నారు. అక్కడ స్వర్గంలో చేవతల 

దివ్వభోగాలు అనుభవిస్తున్నారు. అలా విశాలమైన స్వర్గలోకంలో 

భోగాలు అనుభవించి ఆ పుణ్యం కాస్తా చెల్లిపోగా నే మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి 

మ_ర్తలోకానికి వస్తున్నారు. ఇలా ఈ (తయీధర్శపరులు _ అంశే 

మూడు వేదాల్లోని వైదికధర్శం ఆచరించేవాళ్ళు భోగాలమోాద 

వాంఛలు పెట్టుకుని రాకవోకలు చేస్తున్నారు - అం యే మళ్ళీ మళ్ళీ 

చస్తూ పుడుతూ వున్నారు. 

కాన, ఎవళ్ళయి లే ఇతిర భావన లేశండా నన్ను స్మరిస్తూ ఉపా 

సిస్తున్నారో ఆ నిత్యి యో/బలబయిన వెళ్లు యోగ శే మాలు నేన 

భరిస్తున్నాను, ఇతర చేవతల భక్తులె వాళ్ళని శ్రద్ధతో పూజించే వాళ్ళు 
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కూడా తెలియక ౦జా నన్నే పూజిస్తున్నారు. వమం శు యజ్ఞాలన్ని ౧ 

టికీ నేనే భో క్తని, నేనే స్వామిని, ఐతే వాళ్ళుమా(తం నాయథార్థం 
ఎరగరు, అంచేత తిరిగిచావుపుట్టుకల న 

చేవతల్ని ఆరాధించే వాళ్ళు చేవతల్ని పొందుతున్నారు. పిత 

రుల్ని పూజించేవాళ్ళు వీితరుల్ని పొందుతున్నారు. భూ తాల్ని కొలిమే 

వాళ్ళు భూతాల్నే పొందుతున్నారు. నన్ను సేవించేవాళ్ళు నన్నే 

పాందుతున్నా రు. 

పతం, ఫుష్పుం, ఫలం, జలం -- వదై నాస చే, భక, తోనాకు 

సమర్పించే పరిశుద్ధ చిత్తు డై న : నిష్కూ-వుభ కుడి భ క్రిబవాుుఎమానం చేను 

(గహిస్సున్నా ను. "అర్జునా, నువ్వు చేసేకర్శలూ, తినే ఆహారం, చేసీ 

నళోమాలూ, ఇవే చానాలూ, ఆచరించే తపస్పూ అంతా నాకు 

అర్పించు. ఈవిధంగా శుభమూూూ అశుభమూ కలగజేసే కర్శబంభాల 

నించి విడుదల కలుగుతుంది నీకు, సన్వాస యోగంతో కూడిన అంతః 

కరణ కలవాడీవైె, (కర్శఫలం త్యజించిన వాడివి) ముక్షుడివె, 

నన్ను పొందుతావు. 

సర్వభూతాలూ ౫ కు సమానమే. విరోధి అనీ, (వియమెైెన 

వాడు అనీ నాకు శేరు. ఐతే, నన్నుభ_క్రతో సేవించేవాళ్ళు నాలోనే 
వుంటారు. నేనూ నాళ్ళలోనే వుంటాను. ఎంతో అంత దురాచారం 

కలవాడైనా సశే, ఇతర తా చేన్నీ ఆ(శ్రయించకండా నన్నే భజించి 

నపుడు అతల సాధువే అనాలి. వమంశకే అతడి బుద్దికి మంచి స్థిర 

తగమే కుదుగుతుంది. అతడు త్వరలోనే ధ ర్మాత్ముడవు తాడు. త్ర 

వాత ఇాశ్యత్ మైన శాంతిని పొందుతాడు. అర్జునా, నాభ కుకు 

ఎహ్వాడూ నాశనం పొందడని నమ్ము. 

వ పొపయోనిలో పుట్టిన వాళ్ళయినా సౌ, శ్ర్రులయిన్యా కోోమ 

ట్రయినా, ఛూ్యదులయినా నన్ను ఆ(శయించిన వాళ్ళు ఉత,మ- గతినే 
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పొందుతున్నా రు. అలాంటపుడు ఫుణ్యవంతులై న ((బావ్మాలవివయం 

భక్తులెన రాజులసంగతి వేచే చెప్పే "జేముంది ! 

అనిత్యమెంద్, సౌఖ్యం బేందీ అయిన ఈలోకంలో నువ్వున్నావు, 

అంచేత అర్జునా, నన్నే ఛజించు. నామిీాచే మనస్సు నిలుపు. నా 

భక్కుడివి కా. నన్నే ఉపాసించు, ae నమస్కరించు. ఇలా నన్నే 

ఫరణుపొంది ఈ యోగం అభ్యసి సే నన్నే పొందుతావు 

అర్జునా, ఇంకా విను. (వీతిగావింటున్న సీముంచి కోసం ఉత్కృష్ట 

మైన మాటలు మళ్ళీ చెపుతున్నాను. బేవశలు కాని, మపోరుషులు 

కాని నాపుట్టుపూరో్య _త్త రాలు ఎరగరు. వముంకు, చేవతీలకీ మహో 

పురుమలకీ చేశే మూలశకారణంకదా ? ఆదిలేని వాణ్లనీ, పుట్టుక లేని వా 

ఇనీ సర్వలో కాలికీ గొప్ప ఈశ్వరుణ్ణనీ నన్ను తెలుసుకున్న వాడు మాన 

వుల్లో మూఢత్వం లేనివాడై, సర్వపాపాలూ వొదిలించుకుంటున్నాడు 

బుద్ధి జ్ఞానం, అప్రమత్తత, తమా, సత్యం, దమం, శమం, 

సుఖం దుఃఖం పుట్టుక, చావు, భయం, నిర్భయం, అహింస, 

సమత్వం, సంతోషం, తపం, డానం, కీర్తి అషకీరీ - ఈ మొద 

లైనప్ యావత్తూ సమస్త పాణులికీ నావల్లే కలుగుతున్నాయి. స 

మవోరుషులూ, నలుగురు పూర్వులూ, మనువులూ నా సంకల్బంవ 

పుట్టిన వాళ్ళేం లోకంలో ఏళ్ళనిం ఇే సమ _స్త(పజలూ పుట్టారు. 

les 
రల 

ఈ నా విభూతి, (మహిమ) యోగం - యాం తేలుసు 

కున్న వాడికి స్థి సిరమయిన యోగం(పా ప్పమవుతుంది. అపు సం చే 

హాం లేదుం చీనీ సమనానికీ ఉత్పత్తి త్తిస్థానం, నానించే సమస్తమూ 

పుడుతూనుంది. ఇది తెలిసిన క్ల్హూనులు సభ క్రి భావంతో నన్నే భజిస్తు 

న్నారు, నామా చే మనస్సు నిల్పుకుంటున్నారు. నామాచే (పాణం 

పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకళ్ళ నొకళ్ళు బోధించుకుంట్లా నాకథలే 
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జెవకుంటున్నారు. తమలో తాము ఎల్లప్పుడూ మవహోనండం అనుభ 

వస్తున్నా రు. 

ఎవ్వడూ యోగంతో వుండి, (వీతిపూర్వకంగా నన్ను భ జించే 

వాళ్ళకి నన్ను పొందదగ్గ బుద్ధి యోగం నేనే ఇస్తున్నాను. వాళ్ళని 

అను(గహించడం కోసమే వాళ్ళబుద్ధిలో (ప్రవేశించి, (పకాశళిస్తున్న 

జ్ఞానదీపంతో అజ్ఞా నంవల్ల కలిగిన అంధశారం నాశేనం చేస్తున్నా ను. 

అర్జునుడు : నువ్వుపర(బవ్మావసీ, పరంఛాముడివసీ, పరమ పవి 

(త్రుడివనీ, శాశ్యతుడివనీ, దివ్వుడివనీ, ఆదిచేశుడివనీ పుట్టుక లేని 

వాడివనీ, (పభుడివనీ యావన్శంది రుషులూ, చేవరుషి నారదుడూ, 

అసితేడూ, చేవలుడూ, * వ్య్టసుడూ చాపుతున్నారు. నువ్వుకూడా 

నాకు అదే చెపుతున్నావు. నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమే అని నమ్ముతు 

న్నాను, ఓభగవంతుడా నీమూలం జేవతీలూ, రాతుసులూ ఎవ్వరూ 

ఎరగరు, 

వురుపో తృమా! భూతాల సృష్టించే ఓ భూ తేశా ! చేవబేవా! 

జగత్ప్సతీ ! నీ విమయం పకేతెలుసు నీ దివ్యవిభాతి ఈ లోకమంతా 

వ్యాపించి వుంది. ఆ విషయం నువ్వే నాకు విస్తరించి చెప్పు. శ్రీ యోగీ 

శరా! ఎల్ల పాడూ నిన్నే ధ్యానిస్తూ నిన్ను ఎలా తెలుసుకు నేది)? 

ఓ భగవంతుడా ! వేటితో నిన్ను ధ్యానించేది ? చెప్పు. నీయోగమూ, 

సీవిభూతీ విస్తరించి మళ్ళీ చెప్పు అమృతంలాంటి నీమాటలు వింటున్న 

కొద్దీ నాకు తృ ప్రి లేకండా వుంది. 
శ్రీకృష్ణుడు: కానుంది, ఐతే అర్జునా, దివ్య్యమయిన నావిభూతుల్లో 

(పధానమైనవి నీకు ఇహతాను, వను. వవముంశు నా విభూతులికి అంత 

మంటూ అేదుకదా ' నమ_స్తభూ తాల హృదయాల్లోనూ వున్న ఆత్మని 

నేనే. భూతాల ఆడి, మధ్యం, అంతంకూడా నేనే, సూర్యుల్లో నేను 

+ చూ: ఆదిపర్వం ఫు 879 సౌదటీక, 
10 
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విమ్లువుని. (పకాశవంతుల్లో నేను సూర్యుణ్ణి. మరుత్తుల్లో నేను మరీచిని. 
నక్ష(తాల్లో చందుణ్ణి. వేదాల్లో సామవేదాన్ని. దేవతల్లో చేవేం 

(దుణ్చి. ఇందియాల్లో మనస్సుని. (పాణుల్లో చైతన్యాన్ని. ర్ముదుల్లో 

శంకరుఖ్ణి. యతక్షుల్లోనూ రాతసుబ్లోనూ కుబేరుల. _వసువుల్లో 
అగ్నిని, కొండల్లో మేరువుని. పురోహితుబ్లో బృవాస్పతిని. సేనా 

నాయకుల్లో కుమార సామిని. సరస్సుల్లో సమ్ముదుల్ణి మహారుముల్లో 
భృ గువుని. మాటల్తో ఓం కారాన్ని. యజ్ఞాల్లో జపయిజ్ఞాన్ని కదలని 

వాటిలో హిమాలయాన్ని. చెట్లలో థావి చెట్టుని జీవరుషుల్లో నార 

దుణ్మి. గంధర్వుల్లో చితరథుణ్ణి. సిద్ధాల్లో కపిలుణ్ణి. గురాల్లో 

ఉచ్చ(శ వాన్ని, వనుగుల్లో ఐరావతాన్ని. నునువుల్లో రాజుని, 

ఆయుభాల్లో వ(జాయుథాన్ని. ఆవుల్లో కాభభేనువుని సంతానం 

కలిగించే మన్మధుణ్ణో, సర్వాల్హో వొనుకి ని, నాగుల్లో అనంతుళ్లి. ఇల జీ 

వతల్లోవరుణు ణి, పిక్చ చేవతల్లో ఆర్యముతణ్ల. శాసించే వాళ్ళల్లో యమాుత్లే. 

ద. త్యుల్లో (పహ్హోదుణ్ణి, కబళించే వాళ్ళల్లో కాలాగ్నిసి. మృగాల్లో 

సింహోన్ని. పక్షుల్లో గరుత్భంతుడ్ణి. చే౫ం౫ల వాళ్ళలో గాలిని. ఆయు 

ధాలు ధరించే వాళ్ళలో రామ ల్ల, చేపల్లో మొసలిని, నదుల్లో గంగని, 
అన్టునా, సృషప్తి అంతటికీ ఆది, మధ్యం, అంతంకూడా నేనే, విద్యల్లో 

అధ్యాతృవిద్యని చేసే. వాదించేవాళ్ళ భాధమూగా నేనేం 

అత రాల్లో అకారం నేనే. సమూసాల్లో ద్వంద్వసమాస్తం 

చేసే అనంతమైన కాలం నేనే. నాలుగు దిక్కులా మొవహోలుగల 

(బ్రహ్మని "నేనేం య న మృుత్వువు. చేసే, తిరిగి జన్మించే 

వాళ్ళ పుట్టుకా వ ఇ తులలో కీర్తి, శ్రీ వాణీ, స్మృతీ, మేధా 

ధృతీ, తమా నేనేం 

ఇలాగే సానురుక్కు. ల్లో బృవాత్నామం నేనే. ఛందస్సుల్లో 

గాయి(తీఛందస్సు నేనే, మాసాల్లో మూర్లలీర్ష ౦ నేనే, రుతువ్రుల్లో 
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వసంతరుతువు నేనే. మోసాలలో జూదం నేనే. తెజోవంతుల తేజసు 

"నేనేం జయించేవాళ్ళ విజయం నేసే, ఉద్యమపరుల ఉద్యమం ననే 

సత్వవంశుల సత్యం చేశే. యాదవుల్లో వాసు బేవుణ్లై నేనే. పాండవుల్లో 

అర్జునుణ్ణి నేనే. మునుల్లో వ్యాసుణ్ణి నేనే. కవుల్లో కవిని - శ్నుకా 

ఇార్వ్యున్లో నేనే శివి ంచేవాళ్ళ శిక్ష నేనే. గెలుపుకో రే వాళ్ళ నితి చేశే 

రవాస్యాల్లో మానం నేనే. జ్రానవంతుల జ్ఞానం నీనే. సర్యభూ ఆాలికీ 

వీజం చేశే. 

అవునా, ఈ చ రాచరమయిన భూతీకోటిలో చేను లేనిది వది 

లేదు. నా దివ్యవిభూతులికి అంతం లేదు. అందుకనే నా విభాతుల 

చి స్తరం ఇలా సంశే పంగా చెప్పాను. ఏవస్తువు లోకంలో విభూతి 

వంతం, (శ్రీమంతం, ఉత్సాహవంతం అయి వుంటుందో అదంతా 

నా తేజస్సు అంశతో చే పుట్టిందని నమ్ము. ఇదీఅదీ తడవడ మెం 

దుకూ ) ఒక్క-చూటలో "చెప్పుతున్నాను నిను. నా వొక్క. అంశ 

తోనే ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి వున్నాను నేను. 

అర్జుశుడు ౩ నన్ను అను గహీంచావు. ఉ తీమమెన అధ్యాత్మ 

రవాస్యం నాకు ఉప చేశించావు, దీంతో నా మోహం నళించింది. 

(పొణులు పుట్టడం నాశనంకావతం, నవాశనంభేని ని మూహోాత్మ్యమూ 

నీవల్ల విస్తరంశా విన్నాను నీ విషయంలో నువ్వు చెప్పిందంతా 

యథార్థం. ఓ పరమేశ్వరా ! ఓ పురుషో తమా ! ఇపుడు నీ ఈశ్వర 
స్వకూపం (పశ్యత ౦గా చూడాలని కోరుతున్నాను. యోగేశ్వరా ! 

(ప్రజా! వేను అది చూడవచ్చని నువ్వుభావి స్తే నాశనంలేని సీ ఆ 

ఆత్సస్వరూపం నాకు దరాపించు. 

శ్రీకృముతు : అర్జునా, ఎన్నో రకాల రంగులుకలవి నా 

రూపాలు ఎన్నోరకాల ఆకారాలివి. దివ్యమ్నవి. ఎన్నో వందలు - 

ఎన్నో వేలూ చకాడు. సూక్యులూ, వసువుణా, రుుదులూ అల్లి 
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నులూ, మరుత్తులూ - ఇంకా, నువ్వు ఇంత వరకూ చూడని ఎన్నో 

అన్ని ఆశ్చ ర్యాలు - చూూడు. నువ్వుచూడాలని కోరుతున్న ఇతర 

చరాచరస్యరాపమయిన సమి_స్త్య్వపపంచమూ ఇపుడు వొక్క-చోట 

నా శరీరంలో చూడు. ఐతే, నువ్వు నీసామాన్వ మైన కగళ్ళతోమా,తం 

చాడ తేవ్రు. నీకు దివ్యదృష్టి ఇస్తున్నాను. దాంతో నా ఈశ్వర 

యోగం చూడు. 

సంజయుడు 2 రాజా, ఇలాబెప్పి మహాయోగేశ్వరుడై న (శ్రీకృ 

మ్రడు తన్న జీవ్లమైన విశ్వరూవం అర్జునుడికి చరాపించా కుం 
ఎన్నో నోళ్ళు, ఎన్నో కళ్ళు వ ఎన్నో చి. తాలు, ఎన్నో 

దివ్వ మెన అలంకారాలు, ఎన్నోదివ్యమైన ఆయుధాలు దివ్యమైన 

పూలదండలు, దివ్యవస్తాలు, దివ్యమైన గంధంపూతలు - ఎటుచూూ స్టే 

అటు ముఖాలు -ఇలా స ర్యాశ్చర్యమ య మై న, అనంత మైన, దానంతట 

అబే (పకాళిస్తున్న విశ్యరాపం అర్జునుడికి చూపించాడు. 
ఆ కాశంమిద వొకేపాకి వేలకొద్దీ సూర్యుల కాంతి గాని వ్రుంళే 

అది విరా పం కాంతికి సరిపోతుంది. అనేక భాగాలుగానవ్రన్న జగత్తు 

యావత్తూ , శ్రీకృష్ణుడి శరీరంలో వొక్క_.-వోట చూశాడు అర్జుకుకు, 

ఆశ్చర్యపోయాడు. శరీరం గలపొడిచింది. అంజలిబంధం శిరస్సున 

గీలించాను. ఇలా అన్నాడు, 

అర్జునుడు : చూస్తున్నాను. (ప్రభూ, నీచేవాంలో సమస్త చేవ 
తల్ని చూస్తున్నాను. చరాచరభూతకోటియాత్తూ చూస్తున్నాను. 

పచద్మాసననంమోద కూచున్న (బహ్మాబేవుళ్ల, యావన్మంది కుమల్నీ, 

సమస్తసర్నాల్నీ చూస్తున్నాను. విశ్టేశ్యరా! ఎన్నో చేతులు, ఎన్నో 
కడుపులు, ఎన్నో నోళ్ళు, ఎన్నో పళ్ళు - అంతటా అనంతంగావుంది 

నీ రూపం. దీనికి ఆది కనబడకండావుంది. మధ్యం కనపడకండా వుంది. 

అంతం కనపడకండావుంది (ప్రభూ! (వభూ !! చూస్తున్నాను. 
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కిరీటంతో కనిపిస్తున్నావు. గదతో కనిపిస్తున్నావు. చక్రంతో 
కనిపిన్తున్నావు. ఎటుచూ స్తే అటు -- అంతటా (పకాొశిన్తున్నా శ్ర. 

లేవో రాశిగా వున్నావు, చూడశక్యం కాకండా వున్నావు, మండు 

తూన్న అగ్నిహో(తంలా వున్నావు. (పకాళిస్తున్న సూర్యుడిలా 

వున్నావు. అ(వమేయుడివై న నువ్వే అన్నిదిక్కులా కనిపిస్తున్నావు* 

నువ్వే తెలిసికోదగిను నాశంలేని పర(బవ్మాాం -- నువ్వే _ అని నా 

అభి, పాయం. నువ్వే ఈవి శ్యానికి నిదానం. నువ్వే ధర్శరతుకుడివి, 

నువ్వే నిత్యుడివి. నువ్వే న నువ్వే పురాణ పురుషుడివి. 

ఆది, మధ్యం, అంతం అేదుసికు, అఖండమైన పీర్యవంతుకివి 

నువు(. "లెక్క లేనన్ని ఇచావువులు నీవి, సూర్యుడూ చం, దుడూ 

సీనే తాలు. సీనోట్లో అగ్నిహో(తం (పజ్యలిస్తోంది. నీ దివ్య 

తేజస్సుతో ఈవిశగ్గమం తా తేపింప చేస్తున్నావు. ఇలాగే నిన్ను 

చూస్తున్నాను. భూమి ఆకాశం - ఈ మధ్య(ప్ర జేశం యావత్తూ, 

అన్ని దిక్కులూ నువ్వే నిండిపోయి వున్నావు. అద్భుతంగా, భయం 

కరంగా వున్న ఈ రూపం చూసీ మూడులో కాలూ భయంతో గజ 

గజలాడుతున్నాయి. మహాత్మా! ఈ చేవ తాసంఘాలన్నీ సీలోనే 

(పవేశిస్తున్నాయి. కొందరు భయపడి దోసిళ్ళొగ్గుతున్నారు. మహో 

రుషుబు “స్వ స్పి? “స్వస్తి అంటూ ఎన్నో అన్ని సో తాలతో 

నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. రుదులూ సూర్యులూ వసువ్రులూ సాధ్యులూ 

వి శ్వేబేవతలూ అశ్వినీ బేవతలూ మరుత్తులూ పితృబేవతలూ గంధ 
రులూ యశక్ష్రులూ అసుఠరులూ సిద్దులూ ఆ విళ్ళం తా ఆశ్చర్యంతో 

నిన్ను చూస్తున్నారు. 

ఎన్నో నోళ్ళూూ, ఎన్నో కళ్ళూ, ఎన్నో చేతులూ, ఎన్నో 

తొడలూ, ఎన్నో పాదాలూ, ఎన్నో కడుపులూ, ఎన్నో కోరలూ - 

ఇలా భయంకరంగావున్న నీ మహారూవం చూాసి లోకాలు భయపడు 
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తున్నాయి. నేనూ భయపడుతున్నాను. ఓ విమ్షమూలర్తీ ! ఆకాశం 

అంటుతున్నా వు. (పకాశిస్తున్నా ను. ఎన్నో రంగులతో వున్నావు. 

సీ నోళ్ళు తెరచుకుని వున్నాయి. స్ కళ్ళు (పజ్యలిస్తున్నా యి+ 

నిన్ను చూసి నాఅంత రాత్మ విలవిల పోతూవు ది. ఛెర్యం దిగజారుతూ 

వుండి. శాంతి లేకండావుంది. భయంకరమైన కోరలతో కాలాన్నీ లా 

మండుతూ వున్న నీ నోళ్ళు చూసి నాకు దిక్కులు తెలియకండా 

వున్నాయి. సుఖం లేకండా వుంది. (వపభూ 1! (పసన్నుడివి కా. 

ఈధృత రాష్టుడికుమాళ్ళు యావన్స ందీ, వాళ్ళపతుం రాజులూ 

అలాగ ఛీషు శాం (దోణుడూ, కర్ణుడూ, మన పక్షం పీరులూ -- 

ఏళ్ళంద చా చేను ముందంశే నేనుముందు అన్నట్టు కోరలతో ఘోరంగా 

వున్న నీనోళ్ళల్లో (పవేశిస్తున్నా రు. కొందరు పళ్ళసందుల్లో పడి, వాళ్ళ 

తలకాయలు పిప్పి పిప్పి అయిపోతూ కనివ్రిస్తున్నారు. ఎన్నో నదీ 

(పవాహోలు సమ్నుదంలోకి (పవహిస్తున్నట్లు, ఈమానవ వీరులు 

(పజ్యలిన్తూ వున్న నీముఖాల్లో (వవేళిస్తున్నా రు. పరిగి త్తి నాశనం 

కావడంకోసం ముండుతూన్న అగ్గిలోపడే మిడతల్లాగ వాతవాంరి 

పోడంకోసం ఈమనుష్యులమూకలు తొందరగా నీనోళ్ళల్లో (పవేళిస్తు 

న్నాయి మంకుతూన్న నోళ్ళతో అన్ని వైపులా ఈలోకం 

యావత్తూ నాశేస్తున్నాచు నువు, మింగేస్తున్నావు. న్మీపచండ 

మైన శాంతులు లోకమంతా ఆవరించి దహించి వేస్తున్నాయి. ేవ 

జీవా! ఇలా ఉగయావంతో వున్న నువ్వు ఎవరో చెప్పు. నీకు 

నమస్మ్క-రిసున్నాను. (వనన్నుడివికళా. ఆదిపురుమ కివెన నిన్ను 

తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాను. నీవవృ త్తి వవిటో నాకు తెలియ 

కోరిడా వుంది. 

శ్రీకృష్ణుడు ఏ లోక సంవోరంకోసం విజృంభించిన కాలుట్రి నేను. 

లోకసంవోరాని కే శూనుకున్నా ను. నువ్వు లేకపోయినా స శే, .నిఐదిరి 
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పకుంభోవున యోధులు మరివుండరు. అంచేత అర్జునా, తే, 

శ తువుల్ని జయించి కీ  రిసంపాదించు. రాజ్యం సంపూర్ణ ౦గా అనుభ 

వించు. వీళ్ళని ఇంతకిముంచే నేను చంచజేశాను. నువ్వునిమి_త్తీ 

మా(తుడివి మా(తం కా. 

ద్రోణుతై, భీమ్మక్తో, జయ(దథుక్లో, కరుణే, తక్కిన పీరుల్నీ 

నేను చంచేసేవున్నాను. ఇప్పుడు నువ్వుచంపు. విచారించకు. యాద్దం 

చెయ్యి వ(తువుల్ని జయిస్తావు. 

శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ఈమాటలు విని వణికిపోతూ రెండుచేతులూ 

జోడించాడు అర్జునుడు, భయంతో నమస్కరించాడు. గద్గద 

కంఠంతో మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు. 

“కృస్లూ, సీఫణకీ రృనంవల్ల జగత్తు సంతలతోహీస్తున్నడి. అను 

రాగం పొందుతున్న ది. రాకుసులు భయపడి పటాపంచలవుతు న్నా రు. 

సిద్ధులు నమస్క-రిస్తున్నా రుం ఇదంతా శగేవృుందిం మహాత్మా | 

అనంతా ! జేవేశా! జగన్ని వాసా! (బవ్మాకంశుకూడా గొప్పవా 

డివి నువ్వు ఆది క రవి. నత్తూ, అసత్తూ నువ్వేం ఈరెండింటికీ 

అతీతమైన అశురుడిపీ నువ్వే. అతీతమైన నిన్ను నమస్కరించకండా 

ఎలావుంటారు ? 

నువ్వే ఆది చేవుడివి. పురాణపురుషుడివి. ఈవి ఇ (నికి నువ్వే 

ముఖ్యమైన ఆధారం. తెలిసిన వాడివీ, తెలియదగిన వాడిపీ నుమ, 

పొందదగిన వాడివీ నువే. నువ్వే ఈవిశగమంతా వ్యాపించి వున్నావు 

నువ్వే గాలివి. నువ్వే యముడివి. నువ్వే అగ్నివి. నువ్వే వరుణుడివి. 

నువే చం(దుడివి. నువ్వే (పజాపతివి. నువ్వే ముత్తాతవి. ఇదిగో 

వెయ్యి సార్లు నమస్కరిస్తున్నా ను. 

వకు ముందుండి నమస్కరిస్తున్నాను. వెనకనించి. నమస్క- 

రిస్తున్నాను, నలుపక్క-లనించి నమస్కరిస్తున్నా ను సీశ " ర్యానికి 



1578 వ్యావహారిశాం(ధమవాభారతం 

సాటిజేదు. వీవి(కమానికి అంతంలేదు, నువు పరిపూర్లుడివి. సర్భ(తా 

వ్యాపించి వున్నావు. 

సీమహిమ తెలుసుకో తేకపోయాను. పొరపాటునో స్నేవాం 

చేతనో నిర్హత్యుంగా నిన్ను కృష్ణా అనీ, యాదవుడా అనీ, సఖుడా అస్ 

కిలిచాను. కలిసి తిరిగినప్పుడూ,  భోజనాలపూడూ, కలిసి కూచుశే 

టప్పుడూ పడుకు నేటపూడూ, ఒంటరిగావున్న ప్పుడూ, పదిమందిలో 

వున్న ప్పుడూ ఆ(పమేయుడివై ననిన్ను పరిహాసంకోసం అవమౌానించాను 

అపరాధంచేశాను. (పభూ! నా అపరాధం శమించు. (పార్ధిస్తున్నా ను. 

చరాచర రూపమయిన ఈలోకానికి నువ్వే తండ్రివి. నువ్వే 

పూజ్యుడివి. నువ్వే గురుడివిం నువ్వే పెద్దవి. మూడు లోకాల్లోనూ 

సీతో సమానమైనవాళ్ళు లేరు, నిన్ను మించిన వాడు మరొక్కడు 
మరెక్కడ వున్నాడు! చేవా, సాష్టాంగపడి నిన్ను (పార్టిస్తున్నాను. 

తం(డి కొడుకుని త్తుమిందినట్టు, స్నేహితుడు స్నేహితుణ్ణి మన్నించి 

నట్టు, (పియుడు ప్రియురాలిని క్షమించినట్లు నాఅపరాధాలు మన్నించు. 

ఎన్నడూ చూడని నీరూపం చూసి నేను ఆనందిస్తున్నాను. 

అయినా నామనస్సు భయంతో బాధపడుతూ వుంది. (పభూూ నాకు 

సీపూర్ణయాపం చుూూవించు. (వసన్ను డివికా. సీకిరీటంతో నూ, నద 

తోనూ, చ(కంతోనూ నిన్ను పూర్వంలాశే చూడాలని కోరుతు 

న్నాను. ఓవెయ్యి చావూువుల విశ్వమూ రీ నీనాలుగు చేతులతో 

నాకు కనపడు. 

(శ్రీకృష్ణుడు ; అర్జునా, "తేజోమయమైందీ, అనంత మెందీ, 

ఆదిలేందీ అయిన నొవిశ్వరూపం ఇంతవరకూ నువ్వుతప్ప ఎవ్వరూ 

వరాడ లేదు. ఉతాప్టమెన దీన్ని (పసన్నుల్లయి నాయోా౫ 

సామర్థ్యంతో ఏకు చరావించాను, 
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వేదాలు వల్సించిన వాళ్ళు కాని, యజ్ఞాలు నేర్చినవాళ్ళు కాని 

ఈవిశగరా పం చూడ బేదు, కర్ణులు చేసిన వాళ్ళూ, దానాలు చేసిన 

వాళ్ళూ, ఈ(గమైన తపస్సు చేసినవాళ్ళూకూడా మయూడ తేద, మానవ 

లోకంలో నువ్వుతప్ప మరొకరు చూడ లేదు. 

ఘోరంగావున్న నావిశరావం చూసి భయపడకు, మనస్సు 

కలవిళ పడనివ్యకు. భయంవొదిలి, సంతోషంగా ఇదిగో నా మానవ 

రూపం చూడు. 

ఇలా శ్రీకృమ్ణుడు అర్జునుడితో చెప్పి తిరిగీ తన ఎప్పటిసౌమ్య 
రావం అతడికి చరావించాడు, భయంతో వున్న అతక్లి వో డార్చాడుం 

అర్జునుడు ; కృష్ణా, సౌమ్యమైన నీ ఈ;మానవరూపం చూసి 

మనస్సు కుదుట పడిండి. ఎప్పటి స్థితికి వచ్చాను. 
(శ్రీకృష్ణుడు ఏ నువ్వుచూసిన నా విశ్వరూపం దుర్లభమైంది. 

జేవతలు సవో ఇది చూడాలని ఎప్పుడూ కోరుతూ వుంటారు 

వేదాల వల్ల ఈ విశ్వరూపం చూడడం శక్యంకాదు, యజ్ఞాల వల్లా 

సాధ్యంకాదు. చదానాలవల్లా, తపస్సుల వల్లా కూడా పిలు కాదు 

కాని ఇలాంటి విశ్వరూపుజ్ఞయిన నన్ను . చూడడానికీ నిజంగా 

తెలుసుకోడానికీ, పొందడానికీ వొక్క ళు వుంది సాధనం _ భక్తిం 

అంచేత అర్జునా, నా(్రీతికోసమే కర్మలు చేనేవాడూ, చేశే 

ఉత్కవ్షుమైనగతి అనుకునేవాడూ, వ ఆసక్తీలేనివాడ్యూ వాణి 
మూదా విరోధం లేనివాడూ అయిన నాభ కుడు నన్నే పొందుతాడు. 

అర్జునుడు ౩ ఇలా ఎల్ల ప్పడూనిధ్షతోొ నిన్ను ఉపాసించేభక్తులూ, 

అవ్య క్షమైందీ, నాశనం ేంద్ అయినదాన్ని భజించేవాళ్ళూ = ఈ 

ఉభయాుల్లో గొప్పగా యోగం తెలిసిన వాళ్ళెవరు ? 

శ్రీకృష్ణుడు వ నామాదే మనస్సునిలిషి ఎప్బ్పుతూ నిష్టతో 
నన్ను ఉపాసించే నాళ్ళే ఉ_త్తమయోగులని నా అభి(పాయం. ఐసే 
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ఇం[దియాలు నిగహించి, సమత్వబుద్ధి కలిగి, సర్వ(పాణుల శే నుమూ 

కోరుతూ, ఇది ఫలానా అని ఇెప్పరాందీ అవ్యక్యమెండీ, సర్వ్యతా 
వ్యాపించిఉన్న దీ, చింతించడానికి వీలు కాందీ, స్థిరమైందీ, (ధువమైందీ, 

అంతటికీ ఆధారమెందీ అయిన అత్షరబవా శాం భజించేవాళ్ళుకూడా 

న న్నే పొందుతున్నా రు, 

కాని, అవ్యక్త మైనచానిమిోద అసక్షులె న వాళ్ళకి (శ్రమ అధికం, 

ఎంచేతనం శు చేహాం ధరించిన వాళ్ళకి అవ్యక్కమైన మార్గం కప్ప 

సాధ్యం కదా! అయినా ఆస కి తో నా మాచే మనస్సువుంచ్చి 

సర్వకర్ణలూ నాకే సమర్పించి వకాంతమైన యోగంతో నన్ను 
ఛ్యానించి ఉపాసించే వాళ్ళని నేను త్వరలోనే మృత్యు రూపమైన 

సంసార సాగరంనించి ఉద్ధరిస్తున్నాను. 

అంచేత, నువ్వునామోా బే మనస్సు స్థిరంగా వుంచు. నామోా చే 
క్స్ బుద్ధి లగ్నం చెయ్యి. అలా అయి తే, తరవాత నువ్వు నాలోనే 
నివసిసావు. సం బేహంలేదు. ఇప్పుడు ఇంకా నామోద మనస్సు స్టిరంగా 

వుంచలేకపో తే అభ్యాసయోగంతో _ అంతే మళ్ళీ మళ్ళ (వయ 
త్నించి-- నన్ను పొండాలని కోరుకో, అభ్యాసం చెయ్యడానికి న్కు 

న క్రిలేకపో లే, నన్ను చేరడం కోసం కర శల వేస్తూ వుండు. నాకోసం 

కర్మలు చేసినా సశే నువ్వు సిద్దిపొందు తావు. నాకోసం కర్ణులు 
చెయ్యడానికీ నీకు శక్యం కాలేదనుకోో, అప్పుడు నాశరణు జొచ్చి, 

ఆత్మని(౫ వాంతో సమస కర ల ఫలమూ వొదిలి పెట్టు, 

వవమంళే అభ్యాసంకంశే జ్ఞానంమంచిది. జ్ఞానంకంశు ధ్యానం 
గొప్పది. ధ్యానంకం కు కర్శఫలం వొదలడం (శేవ్షమైంది. కర్మఫలం 
వొదిలిన వెంటనే శాంతి కలుగుతుంది. 

వ్యపాణినీ చ్వేషించనివాడ్యూ స్నేవాభావం కలవాడూ, 
దయకలవాడూ, మమకారం, అవాంకారం శ్రేని వాడూ, సుఖదుఃఖాలు 
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సమంగా చూసే వాడూ, ఓర్పుకల వాడూ, ఎల్ల పూడూ సంతోషంగా 

వుండేవాడూ, యోగీ, ఆత్మని గవాం కలవాడూ, దృఢనిశ్చయం 

కలవాడూ, నామోాటదే మనస్సూ బుద్దీ వుంచినవాడూ - ఇలాంటి నా 

భక్కుడు నాకు (ప్రియమైన వాడు, లోకుల్ని మీభపెట్టనివాడూ, 

లోకులవల్ల తోభపడనివాడ్యూ, సంతోవం, (కోధం, భయం, ఉద్వేగం 

లేనివాడూ నాకు (పియమైనవాడు, అశేక్షలేని వాడ్యూ పవి(తుడూ 

సమర్థు , ఉదాసీనుడూ, విచారం లేనివాడూ, సర్వసంకల్పాలూ 
విడిచిపెట్టిన వాడూ అయిన భక్తుడు నాకు (పితమెన వాడు. 

సంతోవమూ 'జ్యేవషమూ అేనివాడూ, దుఃఖమూ కోరికా 

లేనివాడ్యూూ కశుభమూ అశుభమూూ వొదిలినవాడూ -- ఇలాంటి 

భక్తుడు నాకు (వియమైనవాడు, 
భతువూ న్నేహితుడూ, మానం అవమానం, చలీ వేడీ, సుఖం 

దుఃఖం, నిందా పొగడా- ఇవన్నీ వొక్కలాగే చూసేవాడూ, 

మానిగా వుండేవాడూ, దొరికిన దాంతోనే తృప్పి పజేవాడూ, తన 

ఇల్లని లేనివాడూ, స్థిర చిత్తుడూ - ఇలాంటి భక్తుడు నాకు [వియమైన 

వాడు, 

ఐతే, ఇప్పుడు చెప్పిన అమృతసమానమైన ధర్మం (శ్రద్ధతో 
ఆచరిస్తూ, నన్నే పరమార్థమని నమ్ముకున్న నాభక్కుడు నాకు మరింత 

(పియుమైన వాడు. 

అర్జునా, ఈశరీరం త్నే్యతమన్న్నారు. దీన్ని తెలుసుకున్న వాళ్లో 

శే(రజ్ఞుడన్నారు ఎరిగిన వాళ్ళు. అన్ని శ్షే(తాల్లోనూ వున్న వేకజ్ఞుల్లి 

నేనే అని నమ్ము. తేత్ర - శేతజ్ఞుల్ని తెలుసు కోడ మే నిజమైన 

జ్ఞానమని నామతం, 

శే(తమంశు వమిటో అది ఎలా వుంటుందో, ఎలాంటి 

మో వుంటుందో, దాని పుట్టుపూ ర్యో తృరాలు ఏమిటో 
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అలాగే వే(తజ్ఞుడం శే ఎవరో అతడి (పభావ మేమిటో- ఈవివరాలన్నీ 

కు ప్తంగా చెప్తాను విను. 

-ఈవివయం రుషులు వివిధ ఛందస్సుల్లో బవాువిభాలుగానూ, 

(పక్యేకంగానూ చెప్పారు. సంచేవాం లేకండా సహేతుకంగా (బవా 2 

నూ తాల్లోని పదాల్తోనూ చప్పడంజరిగింది. భూమ, నీరూ, అగ్నీ, 

గాలీ ఆకాశం - ఈ అయిదు నుహాభూా తొలూ, అహంశారం, బుద్ధీ, 

(పకృత్సీ చెవి చర్మం కన్నూ నాలికా ముక్కూ - ఈ అయిదు 

జ్ఞా నేం్యదియాలూ, వాకూ్క్కూ చేయీ పాదం గుదం ఆపస్గూ ఎ ఈ 

అయిదు క ర్మేందియాలూ, శబ్దం స్పర్శం రూపం రసం గంధం 

ఇం(దియాల ఈ అయిదు విషయాలూ, మనస్సూ, కోరిక్కా జ్వేషం, 

సుఖం దుఃఖం, సంభాతం, చేతనం, ధైర్యం - ఇవన్నీ కలిసి వున్న 

జాన్నేవికారంతో కూడుకున్న శ్నే(తమనిచెప్పారు. 

మానం దంభం లేకండావుండడం, అహింసా, శీరర్యూ సర 

భత్త(ం, గురువుల సేవా, శుచిత్యం, స్టయిర్యం, మనోని[గవాం, ఇం(దియ 

విషయాల్లో వైరాగ్యం, అవాంఇారం లేకండా వుండడం, చావూ 

పుట్టుకా ముసలితనం రోగం _ ఏటి దు;ఖం దోవం గమనించడం, 

బింటిమోా చా పెళ్ళ్ళాంపిల్లలమిా దా ఆస క్రి లేకండావుండడం, ఇష్టం 

అయిష్టం రెండూ వొక్కలాగే చూడడం, నేనుతప్ప ఇంేది బేదని 

నామోాద చలించని భక్రికలిగివ్రండడం, ఒంటఠిస్థలంలో నివసించడం 

జనసవమూపహమం కు ఇష్టం లేకండా వుండడం, అధ్యాత్మజ్ఞానం నిత్యమును 

కోడం, మోతమే ఉత్కృవ్షమెందని శలునుకోడం -- ఇదంతా 

జ్ఞానం దీనికి భిన్న మైందం తా అజ్ఞానం, 

వది తెలుసుకోదగిందో చేన్ని తెలుసుకుంకే అమృతత్వం 

(మాతం) లభిస్తుందో దాన్ని చెపుతున్నాను. అది ఆదిలేంది. 

ఉత్కృష్టమెంది. అదే (బహ్ముం. డాన్ని సత్తు అనిగాని, అనత్తు 
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అనిగాని, అనడానికి సాధ్యంకాదు. అంతటా డాని! కాళ్ళున్నాయి. 

చేతులున్నాయి. క్ర భ్భున్నాయి, తేలలున్నా యి, నోళ్ఫున్నాయి, 

చెనవ్రలున్నాయి. అంతటా అడి వ్యావించివుంది, ఇందియన్యాపా రాలు 

అన్నింటిలోనూ అది (పకాళిస్తుంది. ఐతే దానికిమా(తం వంది 

యమూ లేదు. బేంశోనూ ఆస క్రిలేకండా అది వేరుగా వుంటుంది 
కానై తే, సమస్తమూ అవే భరిస్తుంది. అడి గుణాలు అనుభవిస్తూ 

వుంటుంది, కాని డానికిమా(తం గుణాలు లేవు. 

సమస్త (పాణుల్లోనూ లోపటా బయటా వుండేదీ అదే. కది 

లేదీ కదలంది అటే. సూత మైంది తెలియరాందీ అబే. దగ్గిర 

వుండేదీ దూరంగావుంజేదీ అడే, సర్వభూ తాల్లోనూ వివిథరూ పాలతో 

వేరువేరుగా కనివించేదీ అటే, నిజానికి విడదీయడానికి పి'ల్లేందీ, అఖండ 

మెందీ అదే. అబే సమ స్తభా తాలూ పుట్టిస్తుంది, భరిస్తుంది సంజ 

రిస్తుంది. దానినే తేజస్సులికి తేజస్సనీ, ఆంధ కారానికి పరంగావుందసీ 

అంటారు. అబే జ్ఞానం, అడే తెలునుకోదగింది. అజేజ్ఞానంతోపొంద 

దగింది. అడే అందరి హృదయాల్లోనూ వుంది, 

ఇలా శఇే(తమూ, జ్ఞానమూ, శెలుసుకోదగింది కుప్పంగా 

ఛాప్పాను, ఇది తెలుసుకున్న నాభక్కుడు నాస్వరూపం పొందుతున్నా డు. 

(వకృతీ పురుషుడూ = ఈ ఇద్దరూ ఆది లేనివాళ్ళని నమ్ము. 

గుణాలూ వికారాలూ (పకృతినించే పుడుతున్నాయి, కార్యమూ 

కరణమూ - అంచే శరీరం, ఇం(ద్రియాలూ- వీటి సృష్టికి, వకృ లే కారణ 

మన్నారు. సుఖదుఃఖాలు అనుభవించడంలో పురుషుడు కారణ 

మన్నారు. వమంయుు పురుషుడు (పకృతిలోవుండి, (పకృృతిగు ణాలు 

భోగిస్తాడు. (పకృతిసంబంధమమైన ఈ గుణాలసంగమ మే పురుషుడు 

మంచి యోనిలో గాని చెడ్డ యోనిలోగాని జన్మించడానికి కారణ 

మవుతుంది. 
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స్వతం(తుడూ , సాక్షీ, అనుమోదించేవాడూ, పాలకుడూూ 

భోగించేవాడూ అయి. ఈశరీరంలోవుండే పురుషుక్ణి మహేశ్వరుడనీ, 

పరమాత్ముడనీ అన్నారు. 

ఇలా పురుమక్లే, గుణములతో కూడిన (పకృతినీ తెలుసుకున్న 
వాడు ఎలా(పవరి,౦చినా అతడికి పునర్జన్మ లేదు. 

ధ్యానంతో కొందరు తమతోనే ఆత్మని చూస్తున్నారు. కొం 

దరు సాంఖ్య యోగంతో చూస్తున్నారు. కొందరు కర్శ యోగంతో 

చరాస్తున్నా రు. ఇలా తెలియని మరికొందరు ఇతరులనించి విని ఉపా 

సిస్తున్నారు. విని ఆచరించే ఏీళ్ళుకూడ మృత్యురూపమయిన సంసా 

రంనించి తరిస్తున్నారు. 

అర్జునా, కదిలేవ్ కదలినిపీ - ఈ అన్ని వస్తువులూ అవి ఎంత 

చిన్న వై నాసశకే, వే(త్రవమూూ వే(తజ్ఞుడూ _ ఈకభయుల సంయోగం 

వల్లే పుడుతున్నాయని నము శ్రా నమస్త భూ తాల్లోనూ సమంగావుండే 

వాడూ, నళించేవాట్లో నళించకండా వుంజేవాడూ అయిన పర మేళ్వ 

రుక్ణో చరాసినవాడే నిజంగా చూసినవాడు, వమంకే సర్వ(తా సమా 

నంగావున్న ఈశ్వరుణ్ణి చూస్తున్న వాడు తన్ను తాను హింసించుకోడు. 

అంచేత అతడు మోశుంపొందు తొడు, అన్ని కర్మలూ (పకృ జే అన్ని 

విధాలా చేస్తున్న దసీ, ఆత్మ చేస్న చెయ్యడంలేదసీ తెలుసుకున్న 

వాడే నిజమైనతత్వం తెలుసుకున్న వాడన్న మాట. 

భూ తాల్లో విడివిడిగావుండే బవాుక్యం వొక్య-టిగానూ, ఆ 

వొక్క_దానినించే అదంతా విస్తరించినట్టుగా నూ మనిషీ ఎప్పుడు 

చరాస్తాడో అప్పుడు (బవా శతం పొందు తాడు. 

ఆదిలేందీ, గుణాలులేందీ కావడంచేత నాశనం లేని ఈవరమాత 3 
శరీరంలోవుండినా అది వదీ చెయ్యడంలేదు. దానికి వదీ అంటడమూూా 

లేదు, సర్భవ్యాపిఅయిన ఆకాశం సూక్ముంకావడంవల్ల ఎలాఅయి తే 
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అంటబడదో, అలాగే సమ_స్తజేహోల్లోనూ వున్న ఆత ఇ అంటబడదు. 

సూర్యుడు నొక్కడే అయినా లోకమంతఠటినీ (పకాళింప జేస్తున్నా డు. 

అలాగ నే (తి (తే(తంలో వున్న వాడు) సమస్తమెన శే(తాలూ 

(పకాళింవ చేస్తు న్నాడు. 

ఇలా శ్నే(త మే(తజ్జాల అంతరం, (పాణులు (పకృతినించి విము క్రి 

రొందడం జ్ఞానదృష్టితో తెలుసుకున్న వాళ్ళు పర(బహ్మం పొందు 

తున్నారు. 

జనాల్లో ఉత్తమమైన జ్ఞానం తిరిగీ నీకు చెపుతున్నాను. దీన్ని 
"తెలుసుకుని ఈలోకంలో మునులంతా ఉత్క్చుష్టమైన సిద్ధి పొందారు, 

-ఈ జ్ఞానం ఆశ్రయించి నాతో ఐక్య మైన వాళ్ళు సృష్టి ఆరంభంలో మళ్ళీ 

పుట్టరు. (వళయశకాలంలోనూ చబాధపడరు, 

అర్జునా, (పకృతి (చవా(దృవ్మాం,) నాకుయోని, చఊాని 

లోనే నేను ౫ ర్యాధానం చేస్తున్నాను. జాంతో సర్వభూ'తాలూ 

పుడుతున్నాయి. సర్వయోనుల్లోనూ పుడుతూవున్న సమ_స్తశరీరాలికీ 
మవా(దృ హ్నే _- ఈ(ప్రకృ తేయోని, చేను బీజం స్థానించే తండిని, 

సత్యమా రజస్సూ తమస్ఫూ - ఈమూడు గుణాలూ 

(పక్ఫతిలో పుడుతున్నాయి. నాశనంలేని ఆత ని ఇవే చేవాంలో బంధి 

స్తున్నాయి. ఈ నమూడింటిలో సత్వగుణం (పకాశవంతయెంది. ఉప 

(దవంలేంది. పవి(త మెంది. అంచేత ఇడి సుఖాస క్రితోనూ, జా 

నకి తోనూ బంధిస్తుంది. రజోగుణం రాగంతో కూడుకున్న దెం 

తృపష్వతోనూ ఆసక్తి తోనూ పుట్టింది. అంచేత అది క్ర రాస క్రితో బంధ 

స్తుంది. త మోగుణం అజ్ఞానంవల్ల పుట్టింది. చేహాధారులందరికీ వోవాం 

పుట్టిస్తుంది. అది మరుపూ బద్ధకం న్మిదా - వీటితో బంధిస్తుంది, 
సత్వగుణం సుఖంలో(వవ ర్శింప జేస్తుంది. రజోగుణం కర్శల్లో 

పవర్తింప జేస్తుంది. కాని తమోగుణం. జ్ఞానం మట్టి పెట్టి పొర పాట్లలో 
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(పవ ర్థింవజేస్తుంది. రజోగుణమూ తమోగణమూ - ఈ రెండు 

గుణాల్నీ అడిచి పెట్టి సత్యగుణం వై ను కిలేస్తుంది, సశగుణాన్నీ, తమో 

గుణాన్నీ (తొక్కి కెట్ట రజోగుణం లేస్తుంది. అలాగ సత్వరజో 

గుణాల్ని ముట్టుపెట్టి తమోగుణం తలఎత్తుతుంది. 

ఈ శరీరంలో సర్యచ్యా రాల్లాోోీను (ప్రకాశ వంతమైన విజ్ఞానం 

ఉదయించినపుడు సత్వగుణం పైకి శేచిందని "తెలుసుకోవాలి. 

లోభం, వ్యాపకం, కర్ణులు ఆరంభించడం, అళాంత్సీ ఆశా కలిగి 

నష్పూడు రజోగుణం అేచిందని తెలుసుకోవాలి. అలాగే అజ్ఞానం, 

సోమరితనం, అజ్యాగత్తా, మూఢత్వం కలిగినప్పుడు తమోగుణం 

తేలబ త్తిందని తెలుసుకోవాలి. 

సత్ధగుణం పై కిలేచినప్పుడు బేవాధారి మరణిస్తే ఉ త్తమ 

జ్ఞునులుపొం బే పవి(తలో కాలు పొందుతాడు, రజోగుణం లేచి 

నవ్వుడు మరణిస్తే తిరిగీ కరలమిద ఆస క్షమైన జన ఎత్తుతౌడు. 

త మోగుణం తలఎ త్తినప్పుడు మరణి స్తే మూఢ యోనుల్లో జన్నిస్తాడుం 

సత్వుగుణంతో కూడిన కర 2లికి నిర్మలమైన సాతిర్ధిక ఫలం 

చస్పారు. రజోగుణ కర్మలికి ఫలం దుఃఖం. తమోగుణ కర్మలికి ఫలం 

అజ్ఞానం. సత్వగుణంవల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది. రజోగుణంవల్ల లోభ మే 

కలుగుతుంది. త మోగుణంవల్ల పొరపాటూ,  మోహమూ, అజ్ఞా 

నమూ కలుగుతాయి. సత్వగుణంకలవాళ్ళు ఊర్ల ర్ధ్వలో కాలికి వెళు 

తున్నారు. రజోగసణంకలనా వాళ్ళు మధ్యలోకంలో నిలుస్తున్నారు, 

తామవముసగుణం కల వాళ్ళు అధోలోశానికి పోతున్నారు. 

ఎప్పుడొ తే జీవుడు గుణాలక్రం కు ఇంకోక రృబేడని (గహిసాడో, 

ఎప్పూడై లే గసణాలకంశకు చరంగా వున్న దాన్ని తెలునుకుంటాడో 

అప్పుడు అతడు నాస్వరూపమే పొందుతాడు, శరీరం పుట్టడానికి 

కారణాలయిన ఈ మూడుగుణాలూ అతి కమించ్చి, పుట్టుకా ముసిభి 
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తనమూూ, చావూ =. వీటి దుఃఖాలు వొడిలించుకున్న జీవుడు మోతుం 

పొందు తౌడు, 

అర్జునుడు : (ప్రభూ, ఈ మూడుగుణాలూ జయించినవాడు ఎలా 

వుంటాడు ? అతడి నడవడి ఎలా వుంటుంది? వీటిని అతడు ఎలా 

జయిసాడు + 

శ్రీకృష్ణుడు : ఈ మూడుగుణాలూ గెల్చినవాడు, సత్యమూ, 

రజస్పూూ, తనున్నూ- ఈ మూూడుగుణాలికీ వరసగా చెందిన (ప్రకాశం, 
(పవృత్తి, మోహాం- ఇవి తనకి _పా_ప్పించినపుడు వాటిని జేషించడు. 

అవి తేవని వాటిని కోరనూకోరడు, 

అతడు ఉదాసీనంగా వుంటాడు. గుణాలికి చలించడు. గుణాలు 

వాటిపని అవి చేస్తున్నాయని భావిస్తాడు కదలడు. సుఖంవచ్చినా 

దుఃఖంవచ్చినా వొక్కొలాగే చూస్తాడు. తనలోతాను స్థిరంగా 

వుంటాడు, వమన్నూ రాయీ బంగారమూ వొక్కలాగే చూస్తాడు. 

ప్రియం అపియం, నింద స్తుతి మానం అవమానం, వొకటిగానే 

ఎంచుకుంటాడు. శ్యతువునీ, న్నే హీతుల్ణ్లే వొక్కలాగే చూస్తాడు. సర్వ 
(పయ త్నాలూ వొదులుకు.-టాడు, 

నన్ను స్థిరమైన భక్షి యోగంతో నేవించినవాడు ఈమూడు 
సణాలూ జయించగలుగు తొడు. (బవ్మ్నాత్వమూ పొందు తాడు. వముం కే 

అర్జునా నాశనంలేనట్టిది వికారంలేనట్టిదీ అయిన (బపహ్నోనికీ? 

ఇాశ్వత మైన థర్మానిక్సీ స్థిరమైన సుఖానిక్తీ నేనే ఆశయం. 

మీాదికి మొదలూ, కిందికి కొమ్మలూానున్న రావి శౌట్టు (అశ్వక్లం) 

నాశనం లేందని చెప్పారు. దీనికి వేదాలు ఆకులు. దీన్ని తెలుసుకున్న 

వాడు వేదాలు తెలిసినవాడు, దీని కొమ్మలు సతగమూ మొదలయిన 

గుణాలతో పెరిగాయి. వివయాలు అనే చివుళ్ళు పెట్టాయి, మోాడికీ 

కిందికీ వ్యాపించి వునౌ-యి. దీని వేళ్లు క ర్ట్రబంధంతో మనువ్యులో కంలో 

12 
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కిందికి పౌదుకుని వున్నాయి. ఐత్కే ఈలోకంలో దీని స్వరూపం 
గోచరించదు. దీని పుట్టుక తెలీవు. అంతమూెలీదు, పాతుకుపోయిన 

ేళ్ళతోవున్న దీన్ని అనాస క్షి అనే దృఢమైన ఆయుధంతోనర కాలి, 

గరవాత “ఈ అనాది (పకృతి అంతటికీ మూలకారణ మైన 

ఆదిపురువున్తో ఆథయిస్తున్నాను అంటూ, ఎక్క డికి వెల్లితే మళ్ళీ 

తిరిగిరారో ఆ స్దానం వెదకాలి, 

మానం మోవాం ఆస క్రిదోవం లేనివాళ్లూ, సర్వదా అధ్యాత్మ 

జ్ఞానంలో వ ంలాలనా ౩ కోరికలు విడిచినవాల్టూ, సుఖదుఃఖాలూ 

దం డాగలూా వొదిలినవా ట్రా, జలా నాళనంలేని ఆ సానం 

పొందుతున్నా రు. వెళ్ళినవాళ్ళు తిరిగీ వెనకి'..రాని ఆ న్న నా 

పరమపదం, సూర్యుడు కాన్సి చందుడు కాని అగ్ని కాని ఆస్థానం 

(వకాశించేట్టు చెయ్య లేరు, 

సనాతనమైన నా అంశ జీవలోకంలో జీవుడై , [పగృతిలోవుండి 

పంచేం(దియాలూ మనస్సూ -- ఈ ఆరింటిని ఆకర్షి స్తున్న ది. 

పరిచుళ (ప దేశంనించి సు వాసన తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నా డుగాలిం 

అలాగ ఈశ్వరుడు. (జీవుడు) చేవాం ధరించి దానిని విడిచి పోయి 

నప్పుడు ఇంద్రియాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు, 

జీవుడు బేవాంలో చెవులూ కళ్లూ చర్మమూ నాలికా ముక్కూ 
మనస్సూ - వీటిని ఆశ్రయించి, శబ్రమూ స్పర్శమూ రూపమూ 

రసమూ గంధమూ అనే అయిదు విషయాలూ అనుభవిస్తున్నాడు. 

ఐతే, జీవుడు చేవాంలో ఇం[దియాలతో వుండడం కాన్సి శరీరం 

వొదిలి పెట్టినప్పుడు వాటిని తీసుకుని వృెళిపోడం కాని, వాటిని అనుభ 

వించడం కాని మాథులు మూడ లేకు. జ్ఞానదృషి కల వాళ్లు మాత్రం 

ఉరాస్తు న్నారు, 
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(పయత్నంచేసే యోగులు ఈఆత్న్మని తమలో చూస్తున్నారు, 

కాని సంస్కా-రచిత ౦లేని అవివేకులు మాతం [,వమత్నం చేసినా 

చూడ లేరు, సూర్యుడిలోవుండి (పపంచం యావత్తూ వెలిగిస్తూవున్న 

కేజన్సు నాటే అని నమ్ము. అలాగే చ్నదుకిలోనూూ అగ్నిలోనూ 
వున్న ేజస్సూ నాదే. భూమిలో (ప్రవేశించి సర్వభాతాలూ నేనే 
నా "తేకస్సుతో ధరిన్తున్నాను. చందుడిలో రస న్వరూపుజ్ల బు 

ఓపుధులు యావత్తూ (వనస్పతులు) పోషీస్తున్నాను, (పాణుల 

శరీరాల్లో జకరాగ్నినయి (పాణ, అపాన వాయువులతో కూడి 

భత్మ్యుం (పళ్ళతో క్రారికి తి వేది) భోజ్యం (నాలిక తోతీసుకుని మింగేది) 

'లేన్యాం (చప్పరించి తినేది) చోవ్యుం (నమిలి రసం మూూతం మింశేది- 

నాలుగువిధాల ఆహారం పచనం చేన్తున్నాను. 

అందరి హృదయాల్లోనూ నేనే వున్నాను. నావల్లే జ్ఞాపకశ క్షీ, 
జ్ఞానమూ, మరుపూ కలుఎతువ్నాయి. సమస్తమైన వేదాలచేతా 

"తెలుసుకోదగిన వాళ్లో నేనే. నేనే వేడాంతకర్తని. నేనే వేదాలు 

లెలిసిన వాన్ల, 

ఈలో*జంలో శ్షరుడూ నాశనం కల వాడు) అతురుడూ (నాశనం 

లేనివాడు) అని ఇద్దరు పురుషులున్నారు. సమస్త భూతాలే త్షురుడు. 

సమస్కభూ జాలిక మూలంలో వున్న వాడే అక్షరుడు. ఈ ఇద్దరికం శు 

వేరయిన ఉత్తమపురుషుణి పరమాత్మ అంటారు, అతకు అక్ష్షయుకు, 

ఈశ్వరుడు. అతడే మవూడులో కాలూ ఆవరించి పరిపాలిస్తున్నాడు. 

ఎందువల్స్మ నేను శరం కొంకు అతీతుక్ణి గానూ, అతరం కంశు 

ఉత ముకి గానూ వున్నానో అందువల్ల లోకంలో అయితేనేం 

వేదాల్లో ఆయిలేనేం నేనే పురుషో శీ, ముణ్ణ వి (పనిద్ధుల్ణ్ల మాను. ఇలా 

నన్ను పురుషోత్తముడని తెలుసుకున్న జ్ఞానవంతుడు సర్వమూ తెలిసిన 

వాడన్న మాట. అన్నిభావాలతోనూ అతడు నన్నే భజిస్తున్నాడు, 
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అర్జునా ఎంతో రహస్యమైన యోగ శాస్రం ఇలా నీకు 

జెప్నాను. దీన్ని తెలుసుకున్న వాడు బుద్ధిమంతుడవు తొడు. కృత 

కృత్యుడూ అవు తౌడు. 

అర్జునా భయంలేకండా వుండడమూ, అంతఃకరణశుద్ధి, జాన 

నిష్టా, యోగనిస్థా; దానమూ, ఇంద్రియ నిగవామూ, యజ్ఞమూూ, 

తనధర్శం (పకారం నడుచుకోడమూ, తపస్సూ, _ సరళత్వమూూ, 

అహింసా, సత్యమూ, (కోధం లేకండావుండడమూ, త్యాగమూ, 

శాంతీ, ఇతర్థ దోషాలు వూసులాడుకోకండా వుండడమూా జీవులన్ని టి 

మొాచదా దయకలిగి వుండడమూ, లంపటుడు కాకండా వుండడవూ, 

ఇతర్హమనస్సు నొప్పించకండా వుండడమ్మూ చెడ్డపనులంశు సంకోచించ 
డవమూా, చాపల్యం లేకండా వుండడమూ, సావహాసమూూ, ఓళ్చా, 

థ్రైర్యమూ, శుచిత్వమూ, (దోవాబుద్ధి లేకండావుండడమూ, తేన 

గొప్ప తలుచుకొని వుప్పొంగకండా వుండండవమూ - ఇవన్నీ దైవీసంప 
దతో పుట్టిన, వాడికి కలుగుతాయి, 

పటాటోపం, గర్వం, దురహంకారం, (కోధం, నిఘ్టకత్వ్యం 

అజ్ఞానం_ఇవి ఆనురీసంపదతో  పుట్లిన వాడికి కలుగు తాయి. 
దెవీసంపద మోత. కలిగిస్తుందనీ ఆసురీసంపద బంధ హేతు 

వవుతుందనీ చెప్పారు. అర్జునా, నువ్వు బై పీసంవదతో పుట్టిన వాడివి, 
విచారించకు. 

లోకంలో "౦౦డురకాల బీవ్రులు పుడుతున్నారు - బెవులూ 

ఆసుిలూ. ఇంతవరకూ డై వులవివయం వి స్తరించిచెప్పాను. ఇపుడు 

ఆసురుల విషయం ఉఇపుతాను, విను, ఏది చెయ్యదగిందో, వీది చెయ్య 

రాందో ఆసురసంప త్తి కల వాళ్ళకి "తెలియదు, వాళ్ళలో శుచిత్వం 

వుండదు. ఆచారం వుండదు. సత్యం సవో వుండదు. జగత్తంతా 

అసత్వమంటారు ఏళ్ళు, దీనికి వొక ఆధథారంగాని, వొక ఈశ్వరుడుగాని 

"లేడంటారు, (కృతీ పురుషైజూ- ఈ ఉభయుల పరస్పర సంపర్క౦వల్ల 
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ఇది పుట్టలేదంటారు. అంచేత, కామం తప్ప మరో (పయోజనం దీని 
వల్ల చేదంటారు. ఇలాంటి భావాలుకల అల్బ బుద్దు లూ, ఇం దియా 

సక్తులూ, ఉ్యగ్రళర్ములూ అయిన దుష్టులు జగత్తు నాశనం చెయ్య డం 

కోసమే పుడుతున్నారు. తనివితీరని కోరికలతో దంభం, మానం, 

మదం - ఏటిలో మత్తులై వుంటారు ఏళ్ళు. బుద్ది లేని వాళ్ళయి చెడ్డ 

సంకల్పాలు పెట్టుకుని దుర్మార్గ ప్పృనులు చేసారు. చచ్చే వరకూ లెక్క. 

లేనన్ని చింతలతోనే గడుపుతారు. కామభోగపరాయణులై అచే 
పరమార్థమని నమ్మ్గుకుంటారు. వందలాది ఆశాపాళాల్లో తగు 

లొ,ని, కామ్మకోధపగాయణులై వివషయభోగాలకోనం అన్యా 
యంగా ధనం కూడబెట్టాలని కోరుకుంటారు, 

“ఇవాళ నాకు ఇది లభించింది. ఈ కోర్కి- ఇపుడు తీర్చు 

కుంటాను, ఇంత నా దగ్గిర వుంది. ఇంకా ఇంత వస్తుంది. ఈపగ వాళ్ల 

చంపాను. తక్కిన వాళ్ళనీ వాత వాంరుస్తాను. చేను (ప్రభువుని. నేను 

భోగిని, సిద్ధుణ్లో, బలవంతుళ్హ, సుఖవంతుళణ్హి. ధనవంతుణ్ణి, నేను 

గొప్పు కులంలో పుట్టాను, నాతోసమాను డెవడు? నేను యజ్ఞం 

చేస్తాను. దానం చేస్తాను. ఆనందం అనుభవిస్తాను” అని అజ్ఞానంతో 

మూఢథుతె అనేక విధాల చిత్త భమల పాలవుతారు. ఇలా మోహ 

మచే వలలో తగుల్కొాాని విషయభోగాలమిద ఆసకులె చివరికి 

ఘూరమయిన నరకంలో పడ తారు, 

శమకి తామే గొప్ప చెప్పుకుంటారు ఏళ్ళు, అడకువ అంటే 

వమిటో తెలియదు ఏళ్ళకి, ధనంవుందిక డా అని మానంతో మదమెక్కి, 

వీధీ విధానం లేకండా పటాటోపంతో ఇేరుకి మూత్రం యజ్ఞాలు చేసారు 

ఏళ్ళు. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, (కోధం _ ఏటిని ఆశ 

యిస్తారు. తమశరీరంలోనూ ఇతర్ల చేహాల్లోనూ వున్న నన్ను 

'జ్వేమిప్తాప. నిందిస్తారు. అలా జ్వేపించే. ఈ (క్రూరుల్ని, ఈ 
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అశుభుల్ని, నరాధముల్ని ఎప్పుడూ నేను అసురయోనుల్లో నే పుట్రిస్తు 

న్నాను. ఇలా ఆసుకజన్న ఎత్తిన ఈ మూథులు (పతి జన్ఫులోనూ 

నన్ను పొందకండానే అంతక్రంతకీ అధోగతి పాలవుతున్నారు. 

కామమూ, (కోధమూ, లోభమూ -- ఈ మూడూ నరక 

ఉ్యారాలు. ఆత్మనాశ వానికి మూల కారణాలు. అంచేత, ఈ మూడూ 

వొదిలి పెట్టాలి. అర్జునా, చీకటి ద్యారాలయిన ఈ మూడింటినించి 

విముక్తి పొందిన మనిషి తనకి (శ్రేయస్సు కలిగించేపని చేస్తాడు, 
దాంతో చివరికి మోోూఠుం పొందుతాడు, ఐతే, అను భోవజ్ఞారు చెప్పిన 

శాస్ర విధులు అత్మికమింది తేన ఇహం వచ్చినట్టు చేసేవాడి!ి 

మూత్ర సిద్ది లదు సుఖంలేను. ఉత్తమగతీ లేదు. అంచేత ఇది చెయ్య 

దగింది, ఇది చెయ్య రాందీ అని నిర్ణయించ డానికి అనుభవం కల 

వాళ్ల క్యాన్ర్రమే (పమాణం నీకు, అలా శ్యాన్ర్ర నిర్ణయమైన కర్మ 

చెయ్యడమే ఈ లోకంలో కర్తవ్యం, 

అర్జునుడు : (శద్ధ వుంటుంది. కాని శొ,స్రృనిభులు పాటించరు. 

అలాంటి వాళ్ళ ఆచరణ వమవుతుంది! అది సాత్వికమా? రాజ 

సమా?! తామసమా?! 

శ్రీకృష్ణుడు : సభా వాన్ని బట్టి మనుష్యుల ఈ(శ్రద్ధ సాత్వికం, 

(& 

రాజసం, తావముసం అని మూడు విధాలుగా వలుగుతు.ది, అది చెపు 

"తాను విను, అర్జునా, మనుష్యులు యావన్మంది వాళ్ళ వాళ్ళ అంతః 

కరణసంస్యాా-రం  అమస3ం దె, వాళ్ళ (5 దక లుగుతుంది, మనిషీ 

(శా మయుడు. ఎవడికి ఎలాంటి శ్రద్ధ వుంట అతడు అలాగే 
తెియారన్రు తొడు. 

సాత్వికులు దేవతల్ని భజిసారు. రాజపులు యశ్షుల్ని రాయ్ 

సుల్నీ భజిన్తారు. తౌమసులు దెయ్యూల్నీ భూతాల్నీ పూజిస్తారు. 
దంభంతోనూ, అపహాం కారంతొోనూ, కూడీన వాళ్ళయి, కామం రాగం 

పట్టుదలా-పీటితో అవివేకులై. శరీరంలోని ఇ్రందతోరాల్ని అంత :శరీరం 
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లోని నన్నూ కష్టపెకుతూ శా, న్ర్రవిరుద్దంగా ఘోరమయిన తపస్సు 

చేసేవాళ్ళు ఆసుర సగ భావులని "తెలుసుకో. 

(పతి మనిషికి ఇష్టమెన ఆవోారంసాడా  మూడువీధాలుగా 

వుంటుంది. అలాగే మజ్ఞం, కపస్సూ, దానమూ మూడువిధాలుగా 

వుంటాయి వాటి భేదాలు చెప్పుతాను. విను. 

రసవంతమెనఏ, చముకున్న పీ, స్థిర మెనప్, మనస్సుకి ఇంప 

యినవీ - ఆయుస్సు ఉత్సాహం బలం ఆరోగ్యం సుఖం సంతోషం 

కభిగించేవి- ఇలాంటి ఆహో రాలు సత్వగుణం కల వాళ్ళకి రుచిసాయి, 

చేదయినవీ, పుల్లనివీ, ఉప్పనిప్కీ బాగా వేడిగా వున్నమీ 

కారంగలవీ, రసహీనంగా వున్న వీ, దడాహాంభుట్టించేవ్ - దుఃఖం శోకం 

రోగం కలిగింవేవీ- ఇలాంటి తిళ్ళు రజోగుణం కలవాళ్ళకి రుచిసాయి. 

వంట మాక జాము నిలువవున్నప్ర రసం లేనివీ, పొచికంపు 

కాపి, వొక రోజు నిలువవున్న వీ, తినగా మిగిలిన ఎెంగిలిపి, తిన 

కాడనిపీ - ఇలాంటివి తామసగుణం కల వాళ్ళకి రుచిన్తాయి. 

ఫల కాంఠ లేకండా, క రృవ్వమని మనసా నిశ్చయించుకుని, 

శాస్త్రాల్లో చెప్పిన(ప కారం చే సేయజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞం, ఫలాచేతతో 

డాబుకోేసం చేసే యజ్ఞం రాజసయజ్ఞ్మం. 

ఒక విధీవిధానం లేకండా, అన్న చానమూ మం(తాలూ దశ్నీ 

లో (శ డ్రా లేకండా చేసేయజ్జం తొమసయజ్ఞం, 

చేవతల్నీ (చావ్మాల్నీ గురువుల్ని జ్ఞానుల్నీ సేవించడం, శుచిగా 

వుండడం, సరళమయిన నడవడి, (బ్రహ్మచర్యం, అహింస - వీటిని 

శారీరక తపస్సు అంటారుః 

ఉ జ్వ్యేగంకలిగించనిదీ సత్య మైంది (ప్రియమైంది హితమైందీ 

మాట్లాడడం, వేదాలూ ఇ₹ాస్తాలూ అవీ అభ్యసించడం -- దీన్ని 

చాచిక తపస్సు అంటారు. 
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మనస్సు (పసన్నంగా వుంచడం, సౌమ్యంగా వుండడం, మునిలా 

నడుచుకోడం, మనోన్నిగవాం కలిగివుండడం, భావనలో పరిశుద్ధంగా 
వుండడం- ఇదంతా మూనవతపస్పు, 

ఫలాశ లేకండా (శద్ధతొనూ, యోగబుద్ధితోనూ మనివీబే నే 

ఈమనాడు తపస్పులూ సాత్విక తపస్సులు. 

సత్కారం ఫొందాలనీ, మానం పొం దడాలసీ, పూజించబజాలనీ 

డాబుకోనం చేసే తపస్సు అస్థిరమైంది. అది రాజసతపన్సు అనిపించు 
కుంటుంది. 

పిచ్చివట్టుదలతో తాను స్యయంగా కష్టాలుపాలై గాని ఇతర్ల 

నాశనం కోసంగాని చేసే తపన్సు తామస తపస్సన్నారు, 

యజ్ఞమూ త పన్సూ అయాయి, ఇక దానం సంగతి; జే 

కాల పాత్రలు విచారించి దానం చెయ్యడం తన విధి అని భావించి 

(పత్యుప కారం కోరకండా చేసేదానం సాతికదానమన్నారు, తిరిగి 

వదన్నా ఉపకారం పొందాలని కాని ముందుముందు ఫలం పొందుతా 

మని కానీ ఆశ పెట్టుకుని అతికష్టంమోద చేసే దానం రాజస డొన 

మన్నారు. చేశ కాల పాతలు విచారించకండా సత్కారమూ అడి 

లేకండా, తిర స్మా రభావంతో చేసే చానం తామస చాన మన్నారు. 

కీంతత్ సత్ (ఓం అది సత్యం) అని _బహ్మం మూడువిధాలని 

చెప్పారు. ఈని స్టేశంవల్లే పూరం (బాహ్మలూ వేదాలూ యిజ్ఞా లూ 

నిర్మించడంజరిగింది. అంచేత శాస్త్రాల్లో చెప్పిన వేదవాదుల యజ్ఞాలూ 

చానాలూ తీపస్సులూ మొద్నలెన వైదిక కర్మలు ఎప్పుడూ శం 

అంటూ చేయడం జరుగుతుంది. మోతం కో లేవాళ్ళు ఫలాేతు, 

లేకండా తత్ (అదే) అంటూ నానావిభాల యజ్ఞాలూ దానాలూ 

తపన్పులూ మొదలైనవి చేస్తారు. ఉన్నది అనే అర్థంలోనూ మంచి 

శనం అనే అర్థంలోనూ సత్ శబ్బం వాడడంజరుగుతుంది అలాగే 
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(పశ స్త స్తమైన కర లో మంచికర శ అని చెప్పడానికీ సత్ శబ్దం వాడు 

తున్నారు. యజ్ఞం తపం చానం-- ఈ మూడింటి అ 

సత్ అనే శబంతో నే చెపుతున్నారు. అలాగే డానికి సంబంధించిన 

కర్శకూాణా సత్ అనే చెప్పడం జరుగుతుంది, 

అ(శద్దతో చేసే వోమం దానం తపస్సూ -- యావత్తూకూ డా 
ఆసత్ అనే అనిపించుకుంటుంది. అర్జునా, అలాంటి అసత్ కర్భవల్ల 

ఈలోకంలో ఫలంతేదు సరికదా, పరలోకంలోనూ చేదు, 

అర్జునుడు య కృష్ణా! సన్యాసం, త్యాగం == ఈ రెండింటి 

యథార్థం విడివిడిగా తెలునుకోవాలని కోరుతున్నా ను. 

(శ్రీకృష్ణుడు * ఫలాస క్తి తోవేసే 'కామ్యుకర్శలు వొదిలి పెట్టడం 

సన్యాసమన్నా రు బుద్ధిమంతులు. సర్వకర్శల ఫలమూూ వొదిలి పెట్టడం 

త్యాగమన్నారు. దోమయు_క్తమైనవి కనక కర్ణులు ఫూర్తిగా వొదిలి 
పెట్టాలి అంటారు కొందరు పండితులు. యజ్ఞం దానం తపస్పూ -' 

ఈ కర్ణులు వొదిలిపెట్టకూడదంటారు మరికొందరు పండితులు, ఐతే, 

అర్జునా, త్యాగం విషయంలో నా సిద్దాంతం ఏను, 

త్యాగం నూాడువిథాలని చెప్పారు. యజ్ఞం, దానం, తపస్స్పూ. 

ఈకర్శలు వొదలకూడదు. ఇవి చేస్తూనే వుండాలి. ఈమూడు 

పండితుల్ని సైతం పవి(తవంతుల్ని చేస్తాయి. ఐతే అర్జునా, ఈకర్శలు 

కూడా ఆస క్రిలేకండా ఫలం వొదిలి పెట్టి చ య్య్యూల నే నాముఖ్యాాఖి 

(పాయం, వమంకు అడే ఉతృమమైంది. 

విధ్యు కమైన కర్మ వొదిలిపెట్టడం కూడనివని. అజ్ఞానంవల్ల 

అలా వొదిలి పెడితే అది శామస త్యాగమే అనివించుకుంటుంది, కర్ణ 

కష్టంక లిగిస్తుందని శరీరాయాసానికి భయపడి కర్మలు వొదిలిపెడితే 

అది రాజస త్యాగ మవుతుంది. అలా చేసినవాడు ఆ త్యాగానికి 

ఫొౌంద వలసిన ఫలంకూడా పొందలేడు. ఇది నాక _ర్హృవ్యమని భావించి 

13 
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కర్ముచేస్తూ, ఆసక్తీ ఫలాజేశూ వొదిలిపెడిలే అది సాత్విక త్యాగ 
మనివించుకుంటుందిః 

మేధావీ, సంశయంలేని వాడూ అయిన సాత్యకి త్యాగి అశుభ 

కర్ణుని జ్యేవించడు. శుభకర్శమిాడ ఆనక్తుడూ కాడు. వమంశే, 
చేవాధారిఅయిన ఎవ్వడూకూడా కర్మలు పూర్తిగా వొదలడం సాధ్యం 

కాదు. అంచేత కర శ్రరొచేన్తూ కర +ఫలం వొదిలిపెట్టిన వాడే నిజమైన 

త్యాగిఅని చెప్పాలి. 

త్యాగి కాని వాడు మరణించాక అతడికి ఇెడ్డఫ:30, మంచి ఫలం, 

మంచీ చెడ్డా కలిసినఫలం - ఇలా మాడు విధాల కళ్వ్యఫలాలు కలుగు 

తాయి, కాని 'త్యాగికిమా(త్రం ఎపుడూ ఈ ఫలం కలగదు. 

అర్జునా, సమ స్తకర్శలూ _ సిద్ధించడంకోసం కర్మసిద్ధాంతం 

బోధించే సాంఖ్యశాన్ర్రంలో చెప్పిన ఈ అయిదు కారణాలూ నానించి 

తెలుసుకో. వే్యతమూ, కరా, వివిధ సాధవాలూ, అనేకవి భాలుగానూ 

విడివిడిగానూ వుండే వ్యాపారం దైవం, శరీరం వాక్కూ మనస్పూ- 
ఈమూడింటితోనూ మనికి. (పారంభించేకర ఇలా అవి న్యాయమైన వే 

అయినా - అన్యాయమైన వే అయినా = వాటన్ని టీకీ ఈ అయిచవే 

కారణాలు. అసలువిషయం ఇలావుంకు, సంస్కా-రబుద్ధి లేక పోడంచేత 

శీవలం తానే కరనని భావించే దు౫ +8కి వమి తెలియదనే నమ్ము. 
“నేనే చేస్తున్నాను” అనేభావం ఎవడికి లేదో, ఎవడిబుద్ధి 

విషయాల్లో మన్నం కాదో _- అతడు ఈ లోకంలోని ( పొణులందరినీ 

చంపినాసక్కే చంపనక్షులెక్కు. ఆ వా త్యాకర్శకి అతడు బద్ధుడు కాడు, 
జ్ఞానం (ఫలానాకర్శ అన్నజ్ఞూనం) జ్లేయం (ఆకర్ష ఇలావుంటుం 

దని తెలుసుకోడం) జాత (ఆకర్ష తెలుసుకున్న వాడు) అని కర్శ-వో 
దన (కర శోసం (చేరణ) మూడు విధాలు. కకణమూూ, కర్మా, కర్తా అని 

కర్ళనం(గవాం మూడు విధాలు, క్షానమూ, కరా కరా--ఈమూడూ 
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సత్వం, రజస్సు తమస్సు, అని మూడేసి విధాలని గుణ సంఖ్యా 

శ్రా శ్రుంలో చెప్పివుంది. అది వున్నది వున్నట్టు చెపుతాను, విను, 

భిన్న భిన్నంగా వున్న సర్వ(పాణాల్లోనూ భిన్న ౦కాకండా 

వొకటిగావున్న తరు'పలేవిదాన్ని మనిషి వజ్ఞానంతో చూస్తాడో 
ఆ జ్ఞానం సాత్యికజ్ఞూనం, అన్ని (పాణుల్లోనూ విడివిడిగా అదంతా 

భిన్న భిన్న మెంటచే అని (గహించే జ్ఞానం రాజస జ్ఞానం. సబబూ 

సందర్భం లేకండా వదో వాకదాన్లో ఆసక్తి పెట్టుకుని అదే అంతా 
అనుకునే అసత్యమెన సచజ్ఞానం తొమసజ్ఞానం,. 

ఫలాభిలావ వేని వ్యక్తి రాగద్వేషాలు వొదిలి పెట్టి, ఆసక్తి 

లేకండా చేసే విమ్యు కృ కర్మ సాత్విక కర్మ. ఫలాభిలావతోనో, అహం 
కారంతోనో ఎంతో ఆమానపడి చేసేకర్శ రాజసకర్శ. ముందుముందు 
కలిగే రుంచీ చెడ్డా చూసుకోకండా, నాశనం హింసా విచారించకంణొ 

తన సామర్థ్యం గమనించకండా అజ్ఞానంతో చేసే కర తామసకర్శ్మ్శ. 

ఫలాస క్షీ అవాం కారం లేనివాడూ, _భెర్యవంతుతూ, ఉత్పావా 

వంతుడూ, కార్యం సిద్ధించిందని సంతోవంగాని సిద్ధించ లేదని 

విచారంగాని లేనివాడూ -- ఇలాంటి క_ సాత్విక కర్తం విషయా 
నక్తుడూ, కర్శఫలం కాంక్షించేవాడూ, విసినిగొట్టూ, పై వాళ్ళని 

వీకించుకు తినేవాడూ, శుచీ శుభం అేనివాడూ, సంతోవంగాని 
దుఃఖంగాని తేరివాడూ -- ఇలాంటి కర్త రాజసక ర్త. వకాగత లేని 

వాడూ, సంస్కారం లేనివాడ్యూ _స్తబ్బుడూ, వై వాళ్ళని చెరివే 

వాడూ, సోవురివోతూ, వకుపు మొవాం వాడూ, తణంలో చేసే 

పనికి దినాలూ వారాలూ కాల మూపన వేచే డూ = ఇలాంటి కర్ర 

తామస కర్ర. 

అర్జునా, సత్యమూ, రజస్సూ, తమస్సూ ఈ మూడు గుణాల 

ననుసరించి బుద్ధీ, ధృతీ కూడా మూడు విధాలు. పీటిగురించీ విడివిడి 
గానూ పూ _ర్లిగానూ చెపుతాను, విను 
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ఎందులో ఎక్క-డ ఎలా (పవ ర్లించాలోో, ఎందులో (పవ _ర్టించ 

కండా వుండాలో, వది చెయ్య దగిందో, వడి చెయ్య రాందో, చేనికి 

ఛభయపడాలో, దేనికి భయపడ కూడదో, వడి బంభహేతువో, వది 

మూడు కారణ మో--ఇదంతా తెలుసుకునే బుద్ధి సాత్విక బుద్ధి ధర (్రం 

అభర్మం, కార్యం అ కార్యం-వటిని వున్నవి వున్నట్టుకాక సంధిగ్ధంగా 

"తెలుసుకునే బుద్ధి రాజసబుద్ది. చీకటి కప్పడంచేత అధర్మం ధర్మమని 

ఇలాగే (పతీదీ వ్యతిరేకంగా (గహించే బుద్ధి తామస బుద్ధి. 

పురువుడు మనస్పుయొక్కా_ (పాణాలయొక్కాా ఇంటదియాల 

మొక్కా- (క్రియలు తదేక దృష్టితో ధరించే అచంచలమైన ధృతి 

సాత్విక ధృతి. ఫలంకోశేవాడు ఆసక్తితో ధర ్నం అర్థం కామం -- 

ఈ మూడు పురుషా ర్ధాలూ వ ధృతిశో ధరిస్తున్నాడో ఆ ధృతి 

రాజసధృతి. మనిషీ “దుక్భుద్ధితో నిిచాభయం శ్లోకం విషాదం 

మదం--వీటిని వధృతితో వం వుంటాడో ఆధృతి తామసధృతి. 

ఇక్క సుఖంకూడా మూడు విథాలు. చెపుతాను విను. వసుఖం 

అభ్యాసంవల్ల (వీతి కలిగిస్తుందో, దుఃఖం లేకండా చేస్తుందో, వది 

మొదట వివంలా వుండి చివరికి అమృతంలా అవుతుందో, వది ఆత శ 

జ్ఞానంతో కలిగిన (వసన్నతవల్ల కలుగుతుందో - ఆ సుఖం సాతిర్థిక 
సుఖం. వ సుఖం ఇందియాలూూూ వివయాలూ - ఏటి కల ముకవల్ల 

కలుగుతుందో ఆరంభంలో అమృతంలావుండి, చివర వివంలా అవు 

తుందో - ఆ సుఖం రాజసనుఖం, వసుఖం ఆరంభంళలోనూ ' అంతం 

లోనూ మోహం కలిగిస్తుందో, వది నిదా బద్ధకమూ పొరపాటూ = 

వీటివల్ల కలుగుతుందో - ఆ సుఖం తావుస సుఖం. 

(పకృతినుంచి పుట్టిన సత్యమూ రజస్ఫ్సూ తమస్సూ ఈ మూడు 

గుణాలూ వొదిలిపెట్టిన పదార్థం భూమిిద కాని, ఆకాశంమోాద' కాని, 

స్వర్లంలో కాని గా చేదు. (బాహ్మలికీ క్ష(తియులికీ ఎవేశ్యులికీ 
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శరా|దులికీ వారివారి స్యభావంవల్ర పుట్టిన ఈ గుణాలబటీ విడివిడిగా 

వారివారి వరలు వర్చడ్డాయి. 

శమం దవుం శుచిత్యం తపసు స్సు శీర్పు సరళత(ం జ్ఞానం 

విజ్ఞానం ఆ _స్తీక్టుబుద్ధి — అవి (బౌహ్మల స్వ భావసిద్ధమైస గర్శలు. 

శౌర్యం 'తేజస్విత ధైర్యం దతత యుద్దంలో వలాయనం చి త్సగిం 

చక పోడం జానృత్వం (పజాపరిపాలన ల స్వభావసిద్ధ మెన 

కర్మలు, వ్యవసాయం పశువులు పెంచడం స్యా వారం వైశ్యులస్వభావ 

సిద్దమైన కర్ణులు, అలాగే పరిచర్య కూదుల స్వ భావసిద్ధ మైనకర్మ్శం 
తన స్వభావసిద్ధమైన కర్మలో తత్ప్సరుడై నవ్య కి సిద్ధిపొందు 

తాడు. స్వకర్మలో తత్సరుడై నవాడు ఎలాసిద్ధిపొందు తాడో విను. 

ఎవడినించి (పాణుల ఉత్ప త్రిక్రమం (ప్రారంభమవుతుందో, ఎవడిచేత 

ఈసరగ్గమూా వ్యాపించివుం దో అతక్లి మానవుడు తన స్వ థావసిద్ధమెన 

కర్మతో పూజించడంవల్ల సిద్ధివాందు తాడు, 

చక్క-గా ఆచరించిన పరధర్శంకం కే, లోవంతోవుం కే వంగాక 

స్యధర శ్రమే ( శేయస్కర మైంది. వమంశే, స్వభావసిద్ధమెన కర్ణ 

ఇొయ్యడంలో వ పాపమూవుండదు. అర్జునా, స్వ భావసిద్దమైన కర ఎనో 

దోవుం వున్నాస 3, డాన్ని విడిచిపెట్టథూడదు. వవుంశే, నిప్పూలో 

'పొగవున్నట్టు కర్శలన్ని టిలోనూ వదోవొకదోవం వుండనేవుంటుంది. 

అంచేత, అన్ని విషయాల్లోనూ ఆస కి నానుకుని, ఆత్మని(గ 

వాంతో, భోగకాంక్ష లేకండా తన స్వ భావసిద్దమైెన కర ఇలు జేస్తూ, 

కర్మఫలం సన్యసించడంవల్ల నే నిష్కూవమకి ర్శసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆలా 

సిద్ధిపొందినవాడు ఎలా ఉత్తమమయిన క్షాననిష్టాసాధనంతో (బహ్మం 

ఫపొందుతాడో అది క్లుప్తంగా నానించి తెలుసుకో, 

శుద్దమైన బుద్ధితోవుండి, భై_ర్యంతో తన్ను నియమించుకుని, 
“శబ్దం మొదలయిన ఇందియవివయాలూ రాగ జ్వేపాలూ వోొదిలి'పెట్టి 
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వ కాంతస్లలంలో వుండి, మితంగా భోకనంచేస్తూ, మనస్సూ నాక్యూ. 

శరీరమూ స్వాధీనంలో వుంచుకుని ఎల్లప్పుడూ ధ్యానంలోవుండి, వై రా 

గం అవలంభించి, అహాంకారం మొండిపట్టు గర్భం కామం (కోధం 

లోభం - ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి, మమకారం లేకండా వాంకంగా వున్న 

వాడు (బహ్ముఫోవం పొందడానికీ సమరధ్ధుడవు తాడు. (బవహ్మ భావం 

పొందినవాడు (ప్రసన్న చిత్తుడవు తాడు. బేనికోసమూ విచారించడు, 

జేనినీ కావాలనడు. సమ సృపాణుల్నీ సమంగాచూనస్త్థాషు. ఉత్తమమైన 
నాభ క్రీ సంపాదిస్తాడు. ఆ భకితో నిజూనికి నేను ఎవణ్లో, ఎంతటి 

వాణ్లో అదం తా తెలుసుకుంటాడు. అలా నా యథార్థస్థి తీ తెలుసు 

కుని తరవాత నాలోనే (పవేశిస్తాడు. ఎల్లప్పుడూ సర్వకర్ష్శలూ 

చేస్తూ వుండిన్నీ, నన్ను ఆ[శమయించిన వాడు నా అనుగహంవల్ల 

శ్రాశ్ష్యత మైన నాశనంలేని మోయుం పొందు తాడు. 

అంచేత అర్జునా, అన్నికర్శలూ మనస్సా నాకు అర్పించు. 

నామాచే ఆస క్తి పెట్టుకో. బుద్ధి మవూగం ఆశయించి నామోచే 

మనస్సు లగ్నంచెయ్యి. నామొవన మనస్సు లగ్నంచేసుకుని 

నా అనుగహాంవల్ల అన్ని ఆటం కాలూ అవలీలగా డాటగలుగ తావు, 

అవాంకారంతో నామాట వినకపోయావో నళిస్తావు, 
అవాంకారంతో, యుద్ధం చెయ్యక ౦డా వుండాలని (పయత్ని స్తే 

సీ పయత్నం వ్యర్థ మే అవుతుంది. నీ (సకృతిసిద్ధ మైన క్షు(తియ 

స్వభావం నిన్ను సీవనిలో (పవేశపెట్టి తీరుతుంది. మోవహాంవల్ల 

'జీనిని చెయ్యడానికి ఇవ్ష పడకండా వున్నావో డానినే నీ స్వ భానసిద్ధ 

మైన కర్నకి బద్ధుడివికావడంచెక స్వాతంత్యం లేని వాడివై నువ్వు 

చెయ్యవలసి వస్తుంది: 

ఈశ్వరుడు (పాణుల యావన్మంది హృద మాల్లోనూ వుండి, 

యంత్ర మోన పెట్టి తిప్పినట్టు ఛాటి శన మా చుచేశ తిప్పుతున్నాడు 
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అద్దువాా అన్నివిధాలా ఆ ఈళ్యరునై ఆశ్రయించు. అతడి అను 

(వాంవనల్ల పరమ శాంతి- భాళ్యత మైన మోాశుం పొందు తావు. 

ఇలా రవాస్యాలన్ని టికీ రవాన్యమైన జ్ఞానం నీకు చెప్పాను 

ఇది బాగా యోచించి ఎలా నీకు ఇష్టమె తే అలాచెయ్యి. నువు నాకు 

ఇష్టమెనవాడీవి. అంచేత నీ శ్నేమంకోరి రవాస్యాల్లో రవాస్యమైన 
విషయం మళ్ళీ చెపుతున్నాను. విను నామోిద ని మనస్ఫుపెట్టు 

నాభక్కుడీవి కా. నన్ను భజించు. నాకు నమస్కరించు. అప్పుడు 

నన్నే పొందుతావు. నిజం. (పతిజ్ఞచేసి చెపుతున్నాను. నువ్యంశే 

నాకు ఇష్టం. సర్వధ ర్మాలూ పరిత్యజిం చు. నన్ను వొక్కశ్లే 

ఆశ్రయించు. సర్భపాపాలనించీ నేను నిన్ను విడిపిస్తాను. విచారించకు. 

అర్జునా, తపస్సు చేనివాడికీ, భ కి, లేనివాడికీ, వినాలని కోరిక 

చేనివాడికీ, నన్ను నిందించేవాడికీ ఇది ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు, ఐతే, 

పరమరవాస్యమైెన దీనిని నా భక్ర్తులమధ్య చెప్పేవాడు మాత్రం నా 

పరమభ కుడి నన్నే పొందుతాడు. సంచేవాంలేదు. అం లేకాదు, 

అతడికంకే నాకు (ప్రియంచేసినవాడు మనుషుల్లో మరొకడు వుండడు. 

భూ మాద అంతకంళు నాకు (పీయమెనవాడూ పుట్టబోడు. 

మన ఇద్దరి ఈ ధర్జుసంవాదం చదివినవాడు జ్ఞానయజ్ఞంతో 

నన్ను పూజించినవాడనవు తొడని నా అభి పాయం, అలాగే అసూయ 

లేకండా (శద్ధతా ఇది వీనేవాడు కూడా పుణ్యక రలు చేసేవాళ్ళు 

పొం జే పుణ్యలో కాలు పొందుతాడు, 

అన్దువా, ఏ కాగచి త్తంతో నువ్వు వివ్నావుకచా! అజ్ఞానంవల్ల 

కలిగిన నీమోవాం ఇక నశించింది కడా! 

అర్జునుడు; కృపా, స్ అను గహాంవల్త్హ నామోహాం నశించింది. 

నాక ర్మ వ్యధర్శృం నాగు స్మరణకి వచ్చింది. సంచేవాం పటాపంచ 

లైంది. నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాను, 
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ఇలా మవోత్నుడైన (శ్రీకృష్ణుడుకీ అర్జునుడికీ జరిగిన -- శరీరం 
పులక లె త్తించే __ అద్భుత మైన సంవాదం నేను విన్నాను. రవాస్య 

మైన, (కేషఘ్టమెన ఈ యోగ ఇాస్త్రుం యోగేశ్యర్వుడెన శ్రీకృష్ణుడు 
స్యయంగా చప్రుతూవుం కే వ్యాసుల వారి అశ వాంవల్హ (పత్యతంగా 

విన్నాను. రాజా (శ్రీకృమ్లుడికీ అర్జునుడికీ జరిగిన అద్భుతమైన ఈ 
పుణ్యసంవాదం తలుచుకుని తలుచుకుని మాటి మూటిక్షీ ఉప్పొంగి 

పోతున్నాను. అద్భుత మెన శీకృమ్లుడి విశ్వరూపం తలుచుకుంటూ 

వుంకశు మాటిమాటికీ వంతో ఆశ్చర్యం, ఎంతో ఆసందం గలుగుతూ 

వుంది. 

యో గేశ్వరు డైన శ్రీకృష్ణుడూ, విలుకాడే న అర్జునుడూ 

ఎక్క_ుడవుంచు అక్కడ లకీ, జయమురా, ఐశ్యర్యవమూ-, సిర మైన పీత్రీ 

వుంటాయని నా నమ్మకం, 

ధృత రాముడు : ఛావుంది. అయితే సంజయాా అలా కయ్యా 

నికి కాలుదువ్వుతూవున్న రెండు సేనలలోనూ ముందు ఎవరు చెయ్యి 

చనుకున్నా రు? యుద్ధం ఎలాజరిగింది? అదంతా వివరంగా చెప్పు. 

సంజయుడు ౫ ముందు మన వాళ్ళ యుద్ధ మారంభించారు. 

దు రాగవాంకొద్ది నీ పెద్దకొడుకు దుర్యోధనుడు దుత్శా సనుణ్ణి సంజ్ఞ 

చేశాడు. అసలే దర్పంలో డుర్లముడు దుశ్శాసనుడు. అన్నగారు 

ఇసారా ఇచ్చాడో లేదో సేనలు పురికొల్పా డతడు. శంఖాలూ, 

భేరీలూ, మృందగాలూ వొక్కసారి చెవులు గింగురుమన్న్న ట్టు 

మోగాయి. చివాలున ధూవముకేతువులాగ లేచాడు భీమ్మనేనాని; 

పాండవ సేనమిోాద డాడి. పారంభించాడు. 

భీముణ్ణి ముందు పెట్టుకుని పాండవులు విజృంభించారు. భీము శె 

డికి ఎదురువచ్చి మన సేన మోద కలబడ్డారు. వాళ్ళ సేనలో ఎక్కొ_డ వేని 

ఉత్సావానూ చెలెేగింది. మన అంతజేనా వొకలెక్కలో కే తేలేదు 
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వాళ్ళు, మనవనుగులు వొకగడ్డిపోచలా చభూశారంశు ఇక తక్కిన 

సంగతి ఇచ్పే చేముంది 

ఇలా శెంకుజీనలూ కలబడడంతోనే ఆకాశం తూటుకట్టినట్టు 

భీరీలూ, ఢక్క-లూ, గర్హనలూ ఘూరంగా విజ్బంభించాయి. నాట 

న్నిటీసీ మించిపోయినట్టు జేద్ద సింవానాడంచేశాడు భీముడు. అతడు 
సింహనాదం చేస్తూవుంశే మనసేనలో భటుల గుండెలు గుభిల్లు 

మన్నాయి. గురాలా ఏనుగులా గుండెలు బడ్డలయినట్టఈాయి, 

అప్పుడు దురోళ్రధనుడి కళ్ళ వేడుకగా ముందుకివచ్చి దుత్శాసనుడూ, 

దుర్ముఖుడూ, దుస్సహాుడూ, దుర్శర్ష ణుడూ, వివింశతీ, వృష సేమడూ, 

చి[త సేనుడూ, విక ర్లుశూ, పురుమితుడూ భీముడిమోాద కల బడ్డారు. 

అదిభూసి నకులసవా చేవులూ, ధృష్టద్యుమ్ను డూ, అభిమున్యుడూ, 

(డాపదికుమాళ్ల్ళు అయిదుగ యా మనకు మాళ్ళమిాదికి వచ్చారు, 

భీముణ్ణి వెనక పెట్ట కొండలలాంటి కౌరవపవీరులమోద పిడుగులలాంటి 

బాణాలు కురిపించారు మనకుమా ళ్ళుళ్నూ అడ్డూఆపూ లేని బాణా 

లతో వాళ్ళని ముంచెత్తారు. అదిచూస్తూ ఉభయమపై న్యాలూ కొం 

వేపు నిచ్చెరపోయి చిత్తరువుల్లా నుంచుండిపోయాయి. అరెండుపకజ్రాల 

నించీ ఎజ్బంభిస్తూవున్న బాణాలకాంతి వొక వెలుగు తెరలా 

వాళ్ళమిాద కనిపించింది. అప్పుడు ఆవేశంతో తనసేనని పురిగొలి పాడు 

మన దుర్యోధనుడు. గెలుపే లతయ్యంగా పెట్టుకుని తనసేనని శెచ్చ 

గొట్టాడు ధర్మరాజు. వొక్కపెట్టుని పాలో అంచు పాలో అని 

శెండుమై న్యాలూ కలబడిపోయాయి. 
అలా పాండ వసైన్యనూ, జొర వసేనా రథభాలూ, వనుగులూ, 

గురాల్యూ భటులూ మొదటిసారిగా కలబడడంతో నే రణస్థలమం తా 

హో రెత్తిపోయింది. కనీవినీఎరగనంత ధూళి శేగిపోయింది. నల్లటి 

భూళి లేచి గ్రహణంపట్టనట్టు కనపడింది సూర్య బింబం, తెల్లటిధూలి 

14 
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యుద్ధరంగానికి చందు వాకట్టినట్టు కనపడింది. ఎ్యరటిధూభి లేచి ఆకా 

శంమోాడి చేవకాంతల ముంగురులమిోదపడి, తుమ్మోదలమిోదపుప్పొడి 

ఎలా అనవ్రకిస్తుండి, అదిగో అలా అవువించింది. పసుపురంగుధూళి 
షాకి దిక్కు-లనే నోడలికి బంగారంశేకు తాకినట్లు కనపడింది. వనుగుల 

గంటలూ, గురాల సకిలింపులూ ఆయుధాల రావిళ్ళూూ భూమి 

ఆకాశం బద్దలుచేస్తున్న ఢంకా నగారాలూ వమి తో చనివ్వలేదం శే 

నమ్బు+ అయి జే అంతలోనే ఆధూళంతా వమయిందో తెలుసా ? 

వనుగులు తొెండాలతో చల్లిన తుంపుక్తూ, గుకాొల నోటి నురుగులూూ, 

జెబ్బలు తగిలిన భటుల రకాలూ - ఇవన్నీ పడి అదంతా అడగారి 

పోయింది. పిసరంత ధూళి కనపడితే వొట్టు { 

అపుడు ఆమహోాయుద్ధంలో ఉభయ సేనలలోని రాజులూ తమ 

తము వీరుదుచివ్మ్నా లతోనూ, వీకధ్గజాలతోోనూ వే "ర్యమూ, (పతా 

పమహమూ మూ ర్రీభవించినట్లు కనిపించారు. అండగిలోకీ మోతండి 

భీష్ముడు మట్టమధ్యావ్నాం సూర్వుడిలాగ వెలిగిపోయాడు, భీవణంగా 

ఆయన విజృంభించడంచూసి నీకుమాళ్ళు పట్ట లేనంత సంతోవించారు. 
దాంతో అర్జునుడికి వొళ్ళుమండింది. దేవదత్తం పూరించాడతడు. 
ధనుష్టంకారంచేసి బరిమోదపాము లాగ భీష్ముడి మిాదికి రథంపరి?గ త్తిం 

బాదు. ఉభయులూ ముఖాముఖ తారసిల్లడ మే తడవు వొకిరిమోద 

వొకరు మవోస్తాలే (ప్రయోగించుకున్నారు. రౌ(డరూపం దాల్చింది 

యుద్దం, 

సాత్యకి కృత వర్శమిాదికి పరిగెత్తాడు, అతడూ రభోసంగా 

తిరగబడ్రాడు. ఇద్దరూ వాడివాడి బాణాలతో కొట్టుకున్నారు. పదుల 

వందలూ బాణాలు ళీగిలి ఇద్దరి శరీరాలూ ర-కాలు కారి, ఇద్దరూ 

పూచిన మోదుగుబులా కనిపించారు, 
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కోసలం రాజు బృహదృలుడూ, అభిమన్యుడూ వొకదగ్గిర కలబ 

శారు. కిలబడీకణబడడంతో చే అభిమన్యుడి సారథిని కస్ట కాడు బృహ 

దృలుడుం టత్రడి గ రాలూ చంపేశాడు, అయి తే అభీ మున్వుడుకూ డా 

వూరుకో లేదు. బృవాద్బలుడి సారథినీ, 'స(రాల్నీ చాువేసి, అతడి 
జెండాకూడా తెగేభాడు. అతణ్ణి ఆపొాదమ_స్తకమూ బాణాలతో అబే 

కొట్టడం కొట్టాడు, 

అగ్గ్జునుణ్ణి వొదిలి ఛీముడీమోదికి వచ్చాడు భీష్యుడు. ఉభయ 

సేనల్లోనూ యావన్శందీ ని చ్చెరపోయి నుంచుండిపో యట్లు అస్ర్రశస్తాల 

కాశలం చూపిస్తూ ఉభయులూ యుద్ధంచేశారు. 

మన దుశత్శాసనకుమారుడు నకులుడివూాద విరుచుకుపడ్డాడు; 

ఉ(౫ మైన బాణాలు _పయోగించాడు. నవ్వుతూ వొక్క బాణం వేశాడు 

నకులుడు. దుశ్శాసనుడి విల్లు తునకలై పోయింది. మరో పాతిక 

బాణాలు పడావడాకొట్టాడునకులుడు. తునక లై నధనుస్సుప దేసి చప్పున 

మరోధనస్సు పుచ్చుకున్నాడు దుశ్శాసనుడు. నకులుడు వేసిన బాణాలు 
సగంలోనే నరికిపారేశాడు. అతడిజెండా ఇండుముక్కలు వేసేశాడు, 

దుర్భుఖును సవా బేవుడిమిోది కురికౌడు. వాడివాడి బాణా 

లతడివోాద వడివడిగా కొట్టాడు, వాటన్నిటినీ తుక్కు_తుక్కు_కీంద 

కొళ్లే కాడు సవాటబేవుడు. పైగా దుర్ముఖుడి సారథినీ గు(శాల్నీ 
చంజేసి సింహనాదంచేశాడు. 

శల్వ్యుడూ ధర్శరాజూ కలబడ్డారు. మొదటి తాకిడిలోనే 

శల్యుడు ధర మ రెండుముక్క-లు చేసేశాడు. చరాపులతో నే 

నవ్వాడు ధర్మరాజు, తణంలో మరోవిల్లు పుచ్చుకున్నాడు. శల్యుడి 

మాద శరవర్శ ౦ కురిపించాడు. కౌరవసై న్యం గడగ డలాడిందిం 

ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణాచార్యులమోదికి పరిగెత్తాడు, అతడు 
రావడమే తడువు అతడిధనుస్సు మూడుముక్క-లు చేసేశాడు(దోణును. 
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సర్జుకుచేలోపున మరో గట్టిచాణం నాటుకుపో యేటుకొట్టాడు. దెబ్బ 

తిని ఉ తరతణంలో ఇంకోధనున్సు పుచ్చుకున్నాడు “ధృవ్హద్యుమ్ను దు. 

గుక్క-తిప్పకండా పద్నాలుగు వొౌణాలు (దోణుడిమాదకుమ్మ్శారించాడు, 

మగధసహటేవుడు భూరిశవుడితో కలబడ్డాడు. తళతళా 
మెరిసే బాణాలు అతడి బుజూలమిోాద నాటించాడు, దాంతో వొక 

ఉ(గమెన "'బాణంతీ శాడు భూరి(శవుడు. సవాబేవుడి గుండెలు పగి 

లేట్లు కొట్టాడు. వాళ్ళిద్ద రూ యుద్ధం చేస్తూ వుంళే వృ(తాసురుడూ, 

జేవేందుడూ యుద్ధంచేస్తున్నా రా అసివించింది. 

ధృష్ట కేతు వెళ్ళి కురువృద్దుడు 'బాహ్హికుళ్లి ఎదిరించాడు. గబ 
గా తొమ్మిదిబాణాలు అతడిమోద వేశాకు. అన్నీ వెళుకువతో 

తప్పించుకున్నాడు బాహ్లికుడు, తవ్పించుకుంటూనే పదిబాణాలు 
ధృష్ట్ర కేతుమోద తగిలించాడు. 

ఘటోత్కచుడు అలంబసుడితో క లబడ్డాడు, పెద్ద కొొండలాంటి 

అలంబసుడిమోదికి భుటోత్క_చుకు పరుగెత్తుకు వస్తూవుంకే భూమి 

గజగజలాడిపోమింది. ఆ రాక్షసులిద్ద రూ ఘోరంగా పోట్లాడారు. 

శిఖండీ దురుసుగా అశ్వశ్ఞామమిాదిక వచ్చాడు. వచ్చీరావడం 

తోనే అతడి గుంజెలమోచ గట్రిదొక్ష బాణం తగీలించాడు అశ్వ ్రైమం 

చలించలేదు శిఖండీ. దారుణమైన వొః బాణం తీశాడు; అశ్వ ష్థామ 

నుందోలు చీల్చుకుపోయినట్టు కొట్టాడు. 

భగదత్తుడూ స ల కలబడ్డారు ఉభయులూ ఉల 

మైన బాణాలు కురిపించారు. జడివానలాగ అవి ఆకాశంక ప్పే శాయి. 

శీకయ చేశంరాజు బృహాతు(తేడూ కృపాణార్యులూా వొక 

దగ్గిర యుద్ధంచే శారు. ఇద్దరి జెంజాలూ విరిగిపోయాయి. ఇద్దరి 

ధనుస్సులూ ముక్కొ-లయిపోయాయి. _ ఇద్దరి గు(రాలూ కూలిపో 

యాయి. చాంతో ఇద్దరూ దారుణమైన కత్తులు పట్టుకుని రథాల 
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మాంచి కిందికి వుఏకారు, నిష్టుర మైన ఖడ్గ యుద్ధం చేశారు. ఇటు 
జయ(దధుడూ, అటు (దుపదుడూ అడి చూశారు. చివాలున వచ్చి 

ఆ ఇద్దరిమధ్యా చొరబడ్డారు. బృవాత్మత, కృ పొచార్యు లేమో 
ఆగిపోయారు. (దుపద జయ[దధులు మాతం వొకళ్ళనొకళ్ళు భ్రూ అకా 

లతో కొట్టుకొన్నారు. బలానికీ, పరా[క్రమానీక్తి సావాసానికీ వొక 
రిని మించినట్లు వొకరు పోరాడారు, 

కోకిప్టీ దురభిమాని అయిన వికర్ణుడూ, యుధానున్యుడూ 
వొక దగ్గిర గలబడ్రారు. ఉభయులూ కనీవినీ ఎరగనంత రా(దరసం 
(పదర్శించారు. బఒకరిమోద వొకరు శ్రాణవర్షం కురిపిం'చారు. ఈర్ష తో 

వళోరావళోది పోరాడారు. 

చేకితాొసుడు సుశర్ముమోాదికి వచ్చాడు, చికలిపెట్టిన బాణాలు 
చురచురమనికించాడు. అంతకంశు వాడైన 'బాణాలుకొట్టి సింహ 

నాదం చేశాడు సుశర్శ. 

మో బావ శకుని (పతివింద్యుడిమిాగికి వెళ్ళాడు. వనుగుమోాదికి 
వురికిన సింహొంకొ”దవులాగ అతకిమాద తిరగబ డ్రాడు (పతివింద్యుడు 

కాంభోజంరాజు సుదశ్నిణుడు (శ్రుత సోముణ్ణో ఎదిరించాడు 

అతడి బాణాలతో ఇతీడూ, ఇతడి బాణాలతో అతడూ కప్పడి 

పోయారు. 

ఇరావంతుశూ శు తాయువూ వోొక దగ్గిర కలబడ్జారు. ఘోర 

మైన బాణాలతో పరస్పరం కొట్టుకున్నారు. ఇద్దరి గ్యురాలూ కూలి 
పోయాయి, ఇద్దరి రథాలూ విరిగిపోయాయి. 

అనువిందుడూ విందుడూ వెళ్ళి కుంతిభేజుల్లే, ఆయన కుమా 

రుడు పురాజత్తుస్ ముట్టడించారు, పురాజిత్తు ఛాణవర్షంతో విందుత్ణో 
అ చేముంచెత్తడం ముంచెత్తాడు, కుంతిభోజుడు వేసిన బాణాలన్నీ 
గదతో అడ్డుకుంటూ అతడిమిదికి విజృంభించాడు అనువిందుడు, 
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౫ కేయులు ఆఅయిటు సరా గాంధానరాజు అయిదుగపరి 

మోదా కలబడ్డారు. వాళ్ళ వోళాటం ఘూరంరిగా జరిగింది, 

సీకొడుకు దీ ర్హజావాదు ఉ చరుడి మీదికి పరి” త్తాడు. నకులుడీ 

కొడుకు సప. చువలాఎచ్చి ఉలూకుడితో తేల బడ్డాడు. 

ఇలా ఉభయ సెనల  పిరులూ ఎవళ్ళకి తేగిన వాళ్లతో వాళ్లు 

ఘారమైెన ద్వంద్యయుగ్గ మారం భించారు. 

వండలూ వేలూ లెక్కా. జనూా లేకండా రథాలతో రథాలు, 

వనుగులతోే వనుగులు, గ రాలతో గ నాలు, భటులతో భటులు 

తమకి శో కఒబడ్డారు. దొ మోస్మయుడ్దం వేశారు. సెనికులు ఉన్న 

శులలా పెచ్చు గి పోయారు. భి సిద్దులూ, బారణులరా, 

భళీ అంశు భళీ అంటగా మెచ్చుకున్నారు. 

బెణాలు తగిలి బాణాలు తునకలయి పోయాయి, కత్తులు 

త్రగిలి కత్తులు ముక ,.-లయిపోయాయి. వనుగుదం తాలతో వనుగు 

దంతాలు విరిగిపోయాయి, రథాలనొగలతొ రథాంనొగలు గుండయి 

పోయాయి. అంతీటా భయంకరంగా విజృంభించింది సంకులసమరం, 

రథాలూూూ ఏనుగులూ, గ్యరాలూ మోద వురికిపడుతూనవున్నా వెన 

కడుగు వెయ్యక ం౦జా యుద్ధం చేశారు కాలిభటులు. వనుగుల మోది 

యోధథులటూాదొా రథాలమిద రధథికులమోాచ్యా, శరవర్ధం కురిక్రిం 

చారు గు్యరాలమోద కోతులు. ఏనుగుల గుంపులు చల్లా చెదురు 

చేశారు రథికులు, ఇదీ అపి అనకండా చతుకంగబలా లన్ని టిలోనూ 

చొరబడి చిందరవందర చేసాను వనుగులమోొడి విరులు. ఇలా అడ్డూ 

ఆపూ లేకండా రెండు సై న్యాలూ మందరపర్వతీం చిలికిన మహో 

సము(దంలా అల్లకల్లోలంగా అవుపించాయి. దూసుకువోతూనవున్న 

చిల్హకోలలూ, ఎడాపెడా మెరుస్తూ వున్న క తులూ, దు సెళ్ళిపోతూ 

వున్న ఈకెలూ -- ఇవన్నీ ఎరటి చివుళ్లులా కనిపించాయి, 
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చివరన బాణాలు మొవోలికి తగిలేసరికి జిరుముని ధ్యనిచేస్తూ 
గిరగిరా తిరిగేవి వనుగులు, (పళయ కాలం చేద్దసుడిగాలికి దిద్దిరా 

తిరిగే కులపర్యతాల్లా వుండేవవి. కత్తులూ, గదలూ, ఈెటులూ 

వాటితో వనుగుల కుంభ సలల, గు రాల మొవోలూ, భటుల 

కవాలాలూ భళ్ళు భళ్ళుమని పగిలిపోయేవి. దారుణంగా వుండేది 

వాటిధ్యని. రకరకాల ఆయుధాలు తగిలి గ[రోలూ, ఏనుగులూ 

కూూలిపోతూ వుండేవి. ఘోరంగా వుండేవి వాటి అరుపులు, ఎడ 

తెరకిలేని బాణాలశ భాలు దెక్కు-లు దిమ్మె త్తించేవి. 

ఒక చెయ్యి తెగిపో తే "రండో చేతో క త్రిపట్టుకు కలబడే నాళ్ళు 

పీరఠరభటుబు. ఒకకాలు తెగిపో తే శెండోకాలుతో శ(తువ్రమోాదికి 

లంఘీంచే వాళ్ళు వాళ్ళు. శిరస్సులు తెగిపో కే, ముందు గురుపెట్టిన 
క|తువుని పొడిచేసిమరీ కిందపడిపోయేవి వాళ్ళ ముండాలు. కింద 

పడినా బొడుకరవడమూూ, కనుబొమలు ముడివెయ్యడమూ మానేవి 

కావు వాళ్ళ శిరస్సులు. తమ వనుగులూ, మావటీళ్ళూ కూతి 

పోతే పక్క- వాళ్ళ వావానా లెక్క దెబ్బలాడే వాళ్ళు యోధులు 

'దెబ్బలుతగులుతూవ్రున్నా మడమతిప్పకంజా తమన్నే హితులిక్సీ చోటి 

వాళ్ళకీ అడ్డుపడేవారు వాళ్ళు. ఎదిరినేనలో చొరబడి, బందువు లని 

ముగవా+టం లేకండా చెబ్బతీ సవాళ్ళు. 

వంటకని తీరిగినట్టు వనుగులూ, (రా లూ ముక్కొ-ముక్కొ_లయి 

కుప్పలువడేవి. రణాలమోాది యోధులు కూలిపోగాశే దిస్సపో యేవి 

రథాలు, రథాలకింవపడి భటులచేపోలు నలిగిపోయేవి, వనుగులు 

దంతాలతో పొడిచేసి, కాళ్ళతో కం మ్మేయడంతో నే పచ్చడి పచ్చడి 

అయిపో యేవి గుకాలు. అలా మధ్యాహ్న వరకూ ఘూరంణా జరి 

గింది దొమోాయున్దం. 
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శెండోపూట మరింత రెచ్చిపోయాడు భీమ్ముడు, నీకొడుకు 

చెయ్యివిసరడంతో నే దుర్ముఖుడూ, కృ పాచార్యులూ, కృృతవ ర్మా, 

శల్యుడూ వివింశతీ భీము బడికి అండగా వచ్చారు. బాణాలతో అగ్గి 

కురుస్తూ అయిదుగురూ అయిదు అగ్ని వోో(తాల్లాగ విజ్బింభించారు. 

"రెండుపక్కలా వాళ్ళుక లిసివస్తూవుం కే, భయంకరమైన తాళధ్యజంతో 

చిచ్చుల విడుగులాగ పాండవసేనమిోద. విరుచుకు పడ్డాడు భీష్ముడు, 

“శేకయనేనా, వేదిసెన్నమూ, పాంచాలం రాణువా - వొక 

శుమిట్సి పొండవులదండు యావత్తూ భీష్ముడి రణ(శ్రీడ చూసి పక్కకి 

తప్పుకుంజేది. పరుగుచ్చుకునేది, అల్లకల్లోల మైపోయేది. శ్యతుమై న్యం 
చిందరవందర చేసేశాడు భీము ఎడు, నేననేనంతొ పాయలుపాయలు 

చేసేశాడు. మెలికలు మెలికలుగా రథం పరి” త్తించి పోగులుపోగులు 

చేనేశాడు. కేబీసుగా పరువులు పెట్టించి చీలికలు చీలికలు చేసేశా, 

కలిచి కలిచి వొదిలిపెకే శాజు, 

పాండవసేనలో ఎక్కడచూసినా తెగి పడుతూన్న తీలకాయలే 

కనిపించాయి. కింద కూలుతూన్న ముండా లే అవుపించాయి" 

ముక్కలయిన బాణాలే నిండిపోయాయి. తునకలయిన జెండాలే 

కుప్ప పడ్డాయి. రక్రం వరదలయి వారింది. (పళయ తాండవం చేస్తున్న 

భీమ్ముక్లి అడ్డుకునే మునగాడే లేకపోయాడు. పాండవసేన (తాహీ 

(తాహి మనిపోయింది. 

బంగారంరంగుగు[ రాలు పూసిన రథంమోద కర్ణి కాపతాకంతో 

వురకలు వేస్తూ వచ్చాడు అభిమన్యుడు. ఇలావచ్చాడు అలా అయిదు 

బాణాలు వేసి శల్యుకణ్ణి కొట్టాడు. ఒక చిల్లకోల కృతవర్శగుండెల 
మోద తగిలించాడు. ఒక వెడల్పాటి బాణం వేసి దుర్నుఖుడి 

సారథితల తెగగొట్టాడు. ఒక బాణంతో వివింశతి ధనుస్సు ఫెళ్లు 
మనిపించి మూడు బాణాలు అతడి వొంటిమాడ నాటింభాడు 
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నాలుగు బాణాలుకొొట్టి కృ పాచార్యుల గప రాలు కూల్చే శాడు, రిక 

చురుకైన బాణంవొదిలి భీమ్మూణ్తి తడబడిపోయినట్టు చేసేసి ఉచే 

కంతో సింవానాదం వేశాడు. 

అతడి వీరత్యం చూసి “భళీ అన్నారు దేవతలు. “*తండడిని 

మించిన కొడుకు. అమాటకివ స్తే అతడికంశు ఇతడే వొకపాలు 

హాచ్చు - భీషమ్ముడూ మొదలై నవాళ్ళు అతణ్ణి మెచ్చుకుంటూ 

అన్నారు. 

అభిమన్యుడి మెచ్చుకుంటూానే ఆరు బాణాలు రువ్యాడు 

"భీముడు. అతడి జెండాకొయ్య తెగేశాడు. సారథిని కీచుకీచుమని 

పించాడు. తీళతేళలాడుతున్న బాణాలు అతడిమోిద నాటించాడుం 

'దుర్నుఖుడూ, 'కృ తావ ర్నా మొదలైన ఐదుగురూ ఛీమ్ముడిత కలి 

శారు. “అఆభిమన్యుడిమిాద అంపవాన కురిపించారు. కొండలా అన్ని 

టిసీ అడ్డుకున్నాడు అభిమన్యుడు. ఒక్కడే ఆరుగురిని వూశేసి వొదిలి 

చుట్టాడు, భీమ్ముడి త భధ్యజం ఎగరగా శ్రేషాడుం సేనాధిపతి జెండా 

పడిపోడంతోచే కౌరవసేనకి నడుం విరిగినట్టనిపించింది. పాండవనేన 

సింవానా దాలు చేసింది, 

పెద్ద సింహనాదంచేస్తూ అభిమన్యుడితో వచ్చి కలిశాడు 

శీముడు. కౌరవసై న్యం వేటాడడ మారంభించాడు. కళ్ళల్లో నిప్పులు 

కురుస్తూ అతడితట్టు తిరిగాడు భీష్ముడు. ఒకీవొక్క. బాణంతో అతడి 

జింపా పతాకం కొళ్లుశాడు. భయంకరంగా అరుస్తూ తాత్గారిమోద 

“తీరగ బడ్డాడు శీముడు. పూనిపూని మూడు బాణా లతడిరూద 

'త%లించాడు. ఒక బాణం కృ పాచార్యుడిమిోాద నాటించాడు. ఎనిమిది 

బాణాలతో కృతీ వర్గ శరీరం మంటలు పుట్టించాడు. అవూపుని 

శల్యుడిమోాదపడి అతణ్ణి తబ్బిబ్బుచేసే కాడు. 
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శల్యుడం కే అభిమానించే పవీకులందయా _ పరిగౌత్తుకువచ్చి 
భీముణ్ణి చుట్టుముట్టారు. రౌద్రం అవతార మెత్తినట్లు వాళ్ళమిాద 

విరుచుకు పడ్డాడు భీముడు. వాళ్ల సారథుల్ని చంపేశాడు. గ్నరాలు 

కరాల్చేశాడు. వాళ్ళందరినీ రక్తంలో వోలలాడించి వొదిలిపెట్టాడు, 

అతడి ఉధృతం చూసిన వాళ్లు ముక్కుమోద వేలు పెటుకున్నారంశు 

నమ్ము. 

అంతలో సాత్యకీ ధృవ్రద్యుమ్నుడూ, శకేకయుల్యూ విరాట 

రాజూ ఆయన కుమాళ్లూ అభిమన్యుక్ణ్లో, భీముక్టో ఊాటి ముందుకి 

వచ్చి భీష్ముణ్లి ముట్టడించారు, ఇంతమందిమోదా తలో మూడేసి 

బాణాలు నాటించాడు భీష్ముడు. పెద్ద వనుగు హైన్యంతోవచ్చి వురి 
కాడు ఉత్తరుడు. అతడి పట్టపు శేనుగు శల్యుడి రథంమిోద పడింది, 

గు(రాలు చంచేసి పచ్చడికింన తొజ్కీసింది. తడబడీపోయాడు 

శల్యుడు. చివాలున శ_క్రితీశాడు, ఉ_తీరుడి 'ఏండెలమోాద' గురిదచూచి 

కొట్టాడు. గుండెలు దుసెళ్ళి పోయింది శక్తి. చేతిలోని అంకుశమ్మూ 

తోమరమూ వొదిలేసి చస్తూ చస్తూ కిందపడిపోయాడు ఉత్తరుడు, 
అతడు కిందపడ్డాడో లేదో కత్తిదూసి మదపుకునుగు తొండం నరిశే 

కాడు శల్యుడు. వనుగు వీనుగయి పడింది. కృతీ వర్మ రథంమిదికి 

7౫౦ లేశాడు శల్యుడు, సజబాసంకు సెచాసంటూ కేకలు వేసింది 

మ(ద నేన. 

తమ్ముడు పడిపోవడంతోనే ఎన్నో అన్ని రథాలు వేసుకుని 
దారుణంగావచ్చి మనవాళ్లీమోద కలబడ్డాను మత్స వ్ర సేనాధిపతి 

శంఖుడు ( క్వేతుడు). ఒక వనుగువ స్తే పది వకుపలు తిరగబడి నట్టు 

భీమ్బుడూ మొదలైనవాళ్టు వొక్కయొగిని అతడిమోద విరుచుకు 

పడ్డారు. మత్స ట్ర్ టేశం రథ సేన మచ్చుకి లేకండా కాకు కొడు భీముడు 

మేభఘాలమిాదపడ్డ పెనుగాలిలా కనపడ్డా డతడు, 
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కనీవినీ ఎరగనంత (ప తాపంతో పోరాడాొడు శంఖుతు మన 

యోధుల ధనుస్సులు విరిచేశాడు, సారథుల్ని చంపేశాడు. జెండాలు 

ఎగర గొట్టాడుం యముడీలాగ వెళ్ళిశల్యుడి మోద పణ్ఞాశు, “శల్యుడు 

చచ్చాడంశుచచ్చా” శని కేకలు వేశారు మై నికులు. అంతలో భీష్మ 

డితోకలిసి దుర్యోధనుడు శల్యుణ్లే తప్పించాడు. ఛీష్టుడూ కంఖుడూ 

ఘోరంగా పోట్లాడారు. ఛీముడూ, సాత్యకీ, అభిమన్యుడూ, పఏరాట 

రాజూ, శిఖండీ, ధృష్టద్యుమ్నులు శంఖుడ్కీ తోడ్చడ్డారు. శంఖుడు 

ఖీషు శి పతాకం ఎగరగాశ్లే శాడు. అతడి ధనుస్సు వుటుక్కుమని 

వీంచాడు. అతడి వాళ్ళం తా రకాలు కారిం చాడు, మరోక ధనుస్సు 

పుచ్చుకున్నాడు భీమ్మృడు. బాణాలమోద బాణాలు వేసీ శంఖుక్లీ, 

అతడి రథాన్ని ముంచెత్తాడు, 

అదిచరూసి అడ్డంగా రథంపరిగెత్సించుకు వచ్చాడు అర్జునుడు, 

కొరిపీ కొరిఏ్ తాకినట్టు అర్జునుశూూ, శీవు గశూకలబడ్డారు. వాళ్ళిద్దరూ 

యుద్ధం, వారంభిం చడంతో నే, ఇటు మనవాళ్లూ, అటు పాండవులూ 

ఉ( బేకంతో కల బడ్డారు. ఘూరంగా జరిగిపోయింది యుద్ధం, 

శల్యుడు ఏ రా వేశంతోకృత వర్శరథంమించి దిగాడు. ౫ దపట్టు 

కుని శంఖుడి రథంమోద పడ్డొడు అతడి గస్ట రాలు చం పేశాము 

క త్తిపట్టుకు కిందికి దూశేశాడు శంఖుడు. అస్టుకుడి రథంవెనక్కి- పారి 
పోయాడు. అర్జునుడిమోంచి పాంచాల్నసైన్యం మోాడికి వురికాడు 

భీమ్ముడు. అడ్డూ ఆపూ లేకండా బౌణాలమోాద బాణాలుకుమ్మరించాడు. 

ఎండిన అడివిమో దశకార్సి చ్చుమండినట్లు, (పాణికోటిమోాద మారిమసిగి 

నట్టు చే(కుగిపోయా డతడు. రిథాల్యూ ఏనుగులూ, గ రాలూ 

కుప్పలుకుప్పలు కూూలగొట్లాను., వందలూ వేలూ కాల్బలం దుళ్ళ 

గొట్టాశు. ఎటు మూస్తే అటు భీష్ముడి తాళ న్నజ మే (పత్వకువుయింది. 
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గొ(కెలమందమోద పడ్డ పెద్దపులిలాగ కేకయసేనా, మత్స్య సెన్యమూా 

చిందర వందర చేసేశాడు భీష్ముడు. 

దిక్కూ ముక్కూ. లేనట్టు నాశనమయిపోయింది పాండవ సేనా 

అతడి(వ తాపాగ్ని ముందువొక్క డూ నిభాయించి నిలవలేక పోయాడు. 

ఏంచెయ్యాలో తోచలేదు పాండవులికి. దూరంగా తప్పుకుని అంత 

మందీ తెల్హ్లపోయి నుంచుండిపోయాకు. సూర్యుడు అస్త మించుగాక, 

నా(స తాపంతోనే (పపంచం వెలిగిన్తాను అన్నట్టు అవుపించా డతడుం 

చం| న వంశం భీమ్ముడి (పతొాపంచూసి సిగ్గుపడిపోయినట్టు పడమట 

గుంగిపోయాడు సూర్యుడు, పాండవుల మువోల్లాగే ముడుచుకు! 

వోయా యి పద్మాలు. సెళ్ళ హృదయాల్లో నిండిన భయంలా 

అంతటా చీకట్లు క మూ ము. 

ఉభయ సేనలూ ఆనాటికి యుద్ధ మా వేశాయి, ఎవళ్ళు శిబి రాలకీ 

వాళ్ళు బయలు చేరారు, తాతగారి పరాక్రమం చెప్పుకుంటూదుర్యో 

ధనుడూ, అతనితమ్ములూ వోౌక కే ఆనందంతో ఉప్పాంగిపోయారు. 

క్ ఇ 9 

మొడ 

వమన 
న్స్ 
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రండో ఆశ్యాసం 

తొలినాటి యుద్ధంలో తన కంమాళ్ళది మె చెయ్యి ఆయిన 

విషయం విన్నాడు ధృత రాష్ట్రు మ, తరవాత వంజరిగింది చెప్పు 

మన్నాడు, 

సంజయుడు "మొనలు పెట్టాడు. 

మహో రాజూ, ఆరాత్రి ధర్శరాజుమనన్సు మనస్సులో లేను. 

“లోకంలో అందరితోపాశే అనుకున్నాను భీష్ముణ్ణి” తమ్ము 
ళన, మరి ఫొంతవుంది ముఖ్యమైన వాళ్ళనీ వెంటపెట్టుకుని వచ్చి 

(శ్రీకృన్ణుడితో అన్నాడు ధర్శరాజు - “వెరూసపోయాను. కారడివ్ 

మోద కార్చిచ్చు పడినట్టు పడి మన నేన వముంటకలి జే శాడత డు. చాడు, 

సివురుదులు ఎలా టబెబ్బలుతి నే శారో! భీముడి (ప తాపాన్ని చల్లార్పగల 

నల్లమబ్బని జెవ్వుకోదగ్గ శూారతగం మనడగ్గిర వముంది? ఎలా అతణ్ణి 

సాధించడం ? మనుషులవాట అలావుండస్కీ డిక్సాలకులయినా అత 

డితో ని భాయించ లేరనే తోన్తుందినాకు. ఇంతకీ అర్జునుణ్ణి నమ్ముకున్నాను 

చేను. అతడే భీమ్మక్లి జయిస్తాడని కలలుకన్నాను. వం లాభం! తనని 

కాదన్నట్టు ముభావంగా యుద్దం చేశా డతేడు. పాపం, భీముడు 

వొక్క-డూ వం చేస్తాడు? అప్పటికీ తనశాయకకులా ఘోరంగా 
పోరాడాడు. అయినా ఇతో ఆతల్లే తడవడం మా(త్రమెందుకు ? 

ఈయుద్ద మే అకృ-రలేదు నాకు. మానేస్తాను. రాజులందరినీ 

భీషు డికి బలి పెట్ల్టలేను, మళ్ళీ అడివిశే పోతాను. కాయా కూరా 



1416 వ్యావపోరికాం(ధమహాభారతం 

తింటూ కాలశ్నేపం చేస్తాను. ఇబే నా నిశ్చయం. ఏమయినా 

నువ్వే మాకు పెద్దదిక్కు. మాకు మంచివచ్చినా, చెడ్డవచ్చినా, 

నీ చిద్యిలాస మే. ఎప్పుడయినాస రే ఎక్కుడయినాసచేే నిమాశే 

మాకు వేదవాక్కు. నువ్వు ఎలాచెపి తే అలా చేస్తాము. కప్పుడు 

ఏం చెయ్యాలో నువ్వే ఆచేశించు” అన్నాడు. 

“ఈ అనవసరమైన విచారం విడిచిపెట్టు ధర్మరాజు చెప్పిం 

దంతా ఏని ధెర్భ్టంచెపుతూ అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు - “పీన్ల తువన్న 

వాళ్లి వొక్క ల్లీ మిగల్చకండా చేస్తానుకదూ ! చూద్దువు కాని. నీకు 

ఎదు రెవ్వరు ! నీతమ్ముళ్లు వొఖొ-క్క-డే ఈపపంచం గెలుచుకు 

వస్తారు, బలపరా[కమాలతో బాగా కొవ్వెక్కివున్నాడు భీమ్ముడు, 

నిజమే. అయితేనేం, యుద్ధంలో శిఖండి అతడి (పాణంపుచ్చుకుంటాడు, 

తప్పదు. నీజీనలో తక్కిన వీరులుమ్మాత్రం సామాన్యులా ? మహో 

బలశాలి సాత్యకి. సత్య స రా(క్రము డతడు. అసలు అతడి అస్త్ర 

(ప్రయోగం చూస్తేనే అద్భుతమవుతుంది. ఇదిగో ఈ విరాటరాజూ, 

(దుపదమహసో రాజూ (బహ్మాండ మైన పర్మాకోమవంతులు. నీకు (సామా 

జ్యంక ట్ల పెట్టాలన్న దృఢనిశ్చయంతోో (పాణాలువొదలటానికివచ్చారు. 

ఇం తెందుకూూ ఇ్రదిగోమన సర్వ సేనాని ధృష్టద్యుమ్ను డు, ఈవొక్కదే 

చాలు నీశ(తువులు యావన్నందినీ సంవారించడానికి. ఇంత బలం 

పెట్టుకునీ యుద్ధంమూ నేస్తానంటా వేమిటి!” అన్నాడు. 
“పాండవ సేన రక్షిస్తావని నిన్నే సేవాధిపతిగా అభిే.కించ 

మన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు?” కృష్ణుడి మాటమోద ధృవద్యుమ్ను క్లో 

చూాస్తూఅన్నాడు ధర్మరాజు - “అందుకోసమే ఉద్ధండ మైన ఆధిపత్యం 

వహించావు నువ్వు, ఈయావన్నంది రాజులూ, నేనూ నాతమ్ములూ 

సీ వెంటనడుస్తాము. ఈపైన్యవాహిని పురికొల్సి నడిపించు, శ తువుల్ని 

జయించు” అంటూ ఎన్నో విధాల అతణ్ణి పొగిడాడు, 
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“మహో రాజా భీమ్ముజే అన్న మాశేమిటి?” ఉత్పావాంతో 
అన్నాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు - గశారవసేనలో మునగాడెవడైనా 
సరే నాఎదుటపడన్సీ నువ్వే చూద్దువుకాని వంచేస్తానో! అసలు 

(దోణాచార్వ్యుళ్లో యుద్ధంలో చంపడానిశే నన్ను పుట్టించాడు (బహ. 

ఎన్ని సార్టు మన మనుకోలే దిది?”” అన్నాడు. 

ధృష్టద్యుమ్నుడు అన్న మాటలు విని పౌండవులూ, తక్కిన 

రాజులూ, (శ్రీకృష్ణుడూ సంతోషించారు. ధర్మరాజు ధృష్టద్యుమ్ను. 

డితో ఇంశా ఇలా అన్నా డు. 

“శేపు నువ్వు (కౌంచవ్య్యూవాం పన్ను. అదిచూసి శతువులు 

దద్గరిల్లిపోవాలి. చేవతలూ, దానవులూ యుద్ధంచేసి నప్పుడు బృహసృతి 

"బేవేందుడికి నేర్పిన వ్యూూహమది. సీచాక చక్యమం తా అందులో 

కనపడాలి, అద్భుతంగా.” 

“తప్పకుండా రేవు (కొంచవ్యూవా మే పన్ను తాను” అన్నాడు 

ధృష్టద్యువమ్ను డు. కొంత కుదుటపడ్రాడు ధర్మరాజు. ఎవరిగుడా గా 

నికి వాళ్ళని పంవేసి, (శ్రీకృష్ణుని దగ్గిర సెలవు తీసుకుని లోపలి 
గుడా రానికి వెళ్ళిపోయాడు ధర రాజు. 

రెండోరోజు 

తెల్ల వారింది. పాండవుల వృొాదయాలలాగే పద్యాలూ వీకసిం 

చాయి. వాళ్ళ (పతాపంలాశే సూర్యుడు ఉదయించి (వకాళించాడుం 

కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని ధర్మ రాజు బయటికి వచ్చాడు. 

పాండవసేన యావత్తూ (కౌంచవ్యూవాంగా తయారయింది. 

వ్యూవాం ముక్కు-దగ్గిర గాండీవంతోనూ, కవిధ్యజంతోనూ 
అర్జునుడు నుంచున్నాడు. కుంతిభోజుడూ, ఎ_ల్యుడూ కళ్ళదగ్గిర నిల 

బడ్డారు. (దుపదమహో రాజు శిఖదగ్గిర నుంచున్నాడు. దశార్ల, చర 
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శన, కిరాత చేశాల రాజులు కొంఠాకారంగొ నిలబడ్డారు. ఖీముడు 

కుడి రెక్కు_గానూూ, ధృష్టద్యుమ్నుడు ఎడమ తెక్కొ_గానూ నుంచు 

న్నారు. అభిమన్యుడూ, సాత్యకీ, (చాపది కుమాళ్ళూ, పౌండ్ర చోళ 
పాండ్య చేశాల రాజులూ భీముడిపకా)-, నకుల సవాజేవులూ, 

ఘటోత్కచుడూ, శంబగ వత్స రాజులూ ధృష్టద్యుమ్నుడి పక్కా 

సర్దుకున్నా రు. శేకయ, కాలీ రాజులతో కలిసి విరాటరాజు తొడల 

దగ్గిర నిలబడ్డారు. హూణరాజూ మొదలైన ముఖ్యులు చుట్టూ 

“గ్రాయగా, ధర్మరాజు వన్నుగా నుంచున్నాడు ఇలా దేడీవ్వమానంగా 

వుంది పాండవుల (కొంచవ్యూవాం, * 

లేత ఎండ శెంపులా (పకాళిస్తూ వుంది. తెల్లగొడుగులు 

పద్మాల్లా ఎంచక్కా. అవుపి సున్నా యి. ఉత్సాహంతో వురకలు వేస్తూ 

కారవసేన రణస్థలానికి వచ్చింది. 

ఛీమ్ముణ్ణో, (దోణాచార్యుల్నీ, అశ్వ క్రైమన్, కృ పాచార్యుల్నీ, 

శల్యుల్లే కృతీవర శనీ. హెచ్చరించాడు. దుర్యోధనుడు. “ఇదిగో, 

మూలో వ వొకడయినా చాలు పాండవుల యావత్తు ఎసిన్యమూూ 

తునాతునకలు చేసెయ్యగలరు. అలాంటిది, ఇంతమంపీ వొక్క 

ఊసెన్వంలో వున్నారు. శివుడు వచ్చినా గెలవలేడు మిమ్మల్ని. 

అదిగో, (కాంచవ్ర్యావాం పన్నుకు వచ్చారు వాళ్ళు. దారుణంగా 

వుందది. దానికి తగిన వ్యూహాలు పన్నాలి మనం, దిట్టంగా” 

అన్నాడు, 

దు శ్భాసనుడూ, విక రుడూ, విందానువిందులూ, భూరసనేన 

యవన (తిగ ర్త కురు దేశాలవాళ్ళూ కుడిప క్కా_, (దోణాచార్యులూ, 

కకంతల దశార్ల విదర్భరాజులూ, గాంధార, సింధు, సౌపీర చేశాల 

వాళ్ళూ ఎడమపక్కా, మవో సేనతో భీష్ముడు మధ్య ఛాగంలోనూ -- 

* వ్యూవోల వివరాలకోనం శు[క నీతిసారమూ. కావ ౧దకనీతిసారభూ చూడండి , 
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ఇలా మూూడువ్య్యూపహోలుగా త మారయిండి కొరవ నేన, ఈవ్యూహోలకి 

వెనక భాగంలో కృత వర్మా, శలం్టుడూ, దురోధ నుడూ, అతడి 

తమ్ముళ్ళూ, అశ్మంత, కాళ్ళీర సేనలూ నిలబడ్డాయి. ఇలా మన 

ఎసెన్యనుూా,. పాండవసెన్యమూ రెండూ యుర్ధానికి సిద్ధ పడ్డాయి 

శంఖాలు వురిమాయి, భేరీలూ, మృదంగాలూ మొదలైన యుద్ద 

వాద్యాలూ మోగాయి. ఒక సేనమిాదికి వొక సేన ఎదురునడిచింది. 

ధృత రాష్ట్రుడు ; ఆం అలా కలబడి ఎవరు ఎలాయుద్ధంచేశారు! 

సంజయుడు ; చెపుతున్నా.*. అలా "రెండుసైన్యాలూ ఎదురు 

నడిచి, వొకదానికి వొకటి దగ్గిరపడేసరికి చెయ్యివిసిరి ఇసా రాచేశొడు 

దుర్యోధనుడు, చాంతో మన సేన వెళ్ళి పాండవ జీనతో డీఫొంది. 

దొమోాాయుద్ధ వమూరంభ వముయింది., ధూమ కేతువులాగ వీజ్బంభిం 

చాడు మన భీవ్ముసేనాని. సరిగా (కౌంచపక్సిలావున్న పాండవ 

ఎసిన్యం "ఆెండు రెక్క.లూ చీలికలు చేసేశా డతడు. కంఠం ఈకలువూడ 

గొళ్లు కాడు, శిశ్రోస్సు చీల్చే కాడు. వండలూ, వేలూ బాణాలు రువ్వి 

చిందరవందర చేసేశాడు. 

“మనమై న్యం చించి చెండాడుతున్నాడు భీష్టుకు. నన్ను గడ్డి 

పోచలా చూస్తున్నాడు. ఈయన దురుసు కాస్తా కట్టించాలిం 

నువ్వు మెచ్చుక.న్నట్టు చేస్తాను చూడు. అతడిమిోదికి రథం పోసి 

కళ్ళల్లో కెంపులు కురుస్తూ (శ్రీకృమ్ణుకితో అన్నాడు అర్జునుడు. 
“నువ్వు చెప్పిన్తు రథం పోనిస్తాన” వగ్గాలు సడిలిస్తూ 

అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు - అయితే వొక్కమాట విను. గజిబిజి వడీ 

పోకు. తొందరపడిపోకు. అఖండమైన నే ర్యమూ, అన్ర్రపటుత మూ, 

భుజబలమరూరూ చూవించి భీము జే ఎటిరించు,  వముంటావాా మవ 

పర్మాకమశాలి అతగాడు. అతడు నిచ్చెరపోయినట్టు నువ్వు యుద్ధ, 

ఊియ్య్యూలి. అదిగో వెనకా నుందా పూాడకంణా వన్తున్నార 
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శల్యుడూ, (దోణాచార్యులూ, దురోోధనుడూ. నిన్ను మాసి 

వాళ్ళ కళ్ళు జిగేలుమునాలి. నాళ్ళగుండెలు దిసులుపుట్టాలి. అదీ 

నువ్వు చెయ్యవలసిన పని” అన్నాడు, 
ఆర్జునుడిరథం భ్షు )డితట్టు మళ్ళింది. మధ్యలో శూర నేన్నసెన్యం 

అడ్డుతగిలింది. పెక పెనుగాలి తేచి వొక అడి? సనెైలావగ ఇొడుతుంది, 

అదిగో అలాగ శూర నేనె సెన్యం వఇడనా కేస్తూ భీమ్మ కిని గాదికి వెళ్లా కు 

అర్జునుడు. ఆ కల్లి చూడడంలో చే సింవాంలాగ మూడు బేచాడు 

ఛీమ్ముడు. టి డబ్బుయివడు ఇాణాలంటు కడిమి ద కుక్సి ౧ఇవాడు, 

అచేసమయంణో (దోణుకు పాతిక టౌణాలూ, కచ చార్యులు అయిదు 

వందలూ, వికర్ణుడు మూశూ, శల్యుడు తొమిం దీ, దుర్యోధనుడు 

అరనై నాలుగూ కొట్టారు. అవన్నీ మాద వర్షంలా పడుతూనుం క్షే 

కొొండలాగ కొదలకండా నుంచున్నాడు అర్జునుడు. ఒక్కు_డే అంత 

మందినీ వూవేశాడు. ఇరవై బాణాలు భీష్కుడివిా దా. అర వె బాణాలు 

[(వోణుడిమోా చా, ఎనిమిది కృుపాణాక్యులమాదాా మూడు వికర్ణుడి 

మూాదాా మూడుశల్నుడిమో డా, అయిదు రా రాజుమొోదానాటించాడు. 

అంతలో సాత్యకీ, విరాట రాజూ ధృష్టద్యుమ్ను డూ, _చాపది 

కుమా ల్లూ , అభిమన్నుడూ ఇచ్చి అర్జున డితో కలిశారు. (దోణా 

చార్యులూ ముదిలై నవాళ్ళమోద క లబడ్లారు. అర్జునుడి బాణాలు 

'కాసుకుంటూ నే అతడిపూద యాభై చాణాలు రువార్ధిడు భీమ్మ్శడు. 

దానికి బలే ఆంకు బలే అని శీకలు చేశారు శారవులు. చాంతో 

భీమ్ముణ్లి వొదిలేసి కౌరవ సేనమోా దే తిరగబడ్డాడు అర్జునుడు, రథికుల్ని 

చంపే కాడు, సారభుల్ని నరి కేశా, రథికులూ, సారభులూ 

లేకండా ఎన్నో అన్ని రథాలు "నూ భ్భులాఆయిపోయాయి. శారవపిరు 

లందరూ హాహాకారాలు చేశారు. సేనసేన యావత్తూ చిందర వందర 

అయిపోయింది. 
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“అయ్యా, మనకి కావలసిన రాజులందరినీ చంచేస్తున్నాడు 

అర్జునుడు” ఉంజేయువపడీపోతూ భీమ్ములి నానామాటలూ అనడం 

మొదలెట్టాను దుర్యోధను ప - “ఇదిగో నీకళ్ళఎ-. కే ఇద జగుగుతూ 

వుంది, కరుణ యుద్దాని కి రాకండా సరి మేకావ్కు తీరా సముంకుంవచ్చే 

సరికి నిమ్మకి నీకె త్తినట్టు వ్రూమకుంబున్నా వు, తీసనంటాబా? వం 

న్యాయ మిది?” అన్నాడు. 

“ఎంతమాటన్నా డో నతు నాటా కుంటూ అన్నాడు 

భీమ్ముడు. తిరిగిచూడకండా అర్జునుడిమిోదికి రథం వు3కించా'ప, అత 

డికి దన్నయి వకర్ణుడూ, దురో ఫకడూ కుడిపక్క, అశ్వద్ధామ 

ఎడ మప క్మా_ బయలు జేశారు. ఇలా జ క్క-బలంతో కాడా వెళ్ళి 

అర్జునుడి మోద గ లబడ్డాడా. భీష్ముడు. అన్నది పాయ వచ్చి అర్జు కుడికి 

ఆ డస హస స కారవచేవతోనూ పొండవ సెన్నంగోనూ 

ఒక్క-సాని శంఖాలు గెర్జిాచాయి. రణదుందుభులు మోగాయి, 

ద్"మ్మ్బూయుద్ధం ఆరంభ మ ముంది, 

భీష్ముడూ, అర్జునుడూ నువ్వెంత అంశ నువ్వెంత అన్నట్టు 

యుద్దంచే శారు. ఘోరమైన బాణాలు కొట్టుకున్నారు. ఒకరి బాణాలు 

వొకరు ఖండించారు. ఒకరి కవచాలు వొశరు చీగికలు చేను 

కున్నా రు. అష్టునుడి గస్టరాలు భీష్ముడు కొట్టాడు. భీష్ముడి "బగరాలు 

అర్జునుకు కొట్టాడు. భీషు 2కి కాళధ్యజం అక్టునుకు కొట్టాడు. అర్జునుడి 

జ శా థీహషు డు కొట్టాడు. శ్రీకృష్ణుడి గుండెలమిోద 

బాగాలు నాటించాడు భీష్ముడు. రక్తం ధాకలు"ట్టిఎది. చివురించిన 

పారిజాత వృశ్షుంలా కనికించాకు శ్రీకృష్ణుడు. కళ్ళ "పంత స్యా కోపం 

వచ్చింది అర్జునుడికి. దిట్టమెనవాణాలు సంఫెంచాదు. భేష్ముకు సార 

ధిని రకాలు కారించా కు. ఊావనో మంత రచ్చిపవోయా.పఏ భీష్ముడు. 

చాణప్రవాహంలో అర్జునుడి రథం ముం చెత్తొడు. 
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భీమ్మడి బాణాలు (పవావామయి లే, అర్జునుడు మహవోన్ని . 

అతడి బాణాలు అగ్ని నాలుకలు, ఆ(పవావాం ఆపోశనంపశ్లే ళా యవి. 

అంశతో ఆగిపోతే దామవోగ్ని. శారడివిలా వున్న కారవసేనమిది 
కిన్నీ నాలుకలు చాచిం దది. కార్చిచ్చులా మోదపకుతూవున్న అర్జున 
బాణాగ్నికి కారడవిలాగే మాడిపోయింది కౌరవసేన. అయి తే (శావణ 

మేఘంలా బాణాలు వర్షించి కౌరవసేన కాపాడాడు భీష్మ సేనాని. 

పాచ్చుతగ్గులు చేకుంజా తా తొమనవ(లు అద్భాతంగా పోరా 

శారు. నాళ్ళయుద్ధం చూసి ఆకాకంమోద చారణులూ, సిద్దులూ, 

గంధర్వులూ ముక్కుమిద వేలు పెట్టుకున్నారు. “భీష్ముడి (పతౌపం 

తట్లుకో వాలం శే అర్జునుడే తట్టుకో వాలి. అర్జునుడితో ఎెదిరించాలం ము 

భీమ్మడే ఎదిరించాలి. అంతే. యముడై నా, జేవేషదుడై నా కూడా 

పీళ్ళయుందు నిలవడం కల్ల. నిజంగా ఇలాంటి యుద్ధం ఎక్కడా చూడ 

చేదు మనింి” అంటూ మెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు. 

మిట్టమధ్యాహ్నమయింది. నడినె త్తికి సూర్యుడు వచ్చాడు, 

ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణాచార్యలమోదికి వెళ్ళాను. _పెదివికరిచి 

తిరగబడ్డాడు (దోణుకు. ధృష్టద్యుమ్నుడి సారథిమోదా, గు,రాల 

మోాచా పెణాలు సాటించాడు. మంచి వెడల్పాటి బాణం వేసి అతడి 

జెండాకొయ్య "తెగవేచాడు. పాండవసేనాని జెండా ఎగిరిపోవడంతో నే 

కోలాహలం వేసింది కౌరవసేన, 

నిలువునా ఏండిస డ్లాడు ధృష్రద్యుమ్నుు డు. వండలూ వేలూ 

బాణాలు (దోణుడిమోద కువు రించాడు. అన్నిటినీ వొక మహో 

యమ్రంతో మాడ్చేశాడు (వోణాచార్యులు. మరింత విజృంభించాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు, ఘోరమైన బొణాలు _వోణుడిమోాద కుప్పించాడు. 

వాటన్నిటినీ నరికి పాశేశాడు (దోణుడు. అంతతోనూ ఆగలే దతడు, 
దిట్టమైన దొక చాణం కొట్టాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడి విల్లు ెళుక్కు 
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మనికించాడు. శ క్కితీసి విసిరాకు ధృష్టద్యుమ్ను వ. మధ్యనే డాన్ని 
మూడుముక్క_.లు చేసేశాడు (దోణుడు. ఆ వేశంతో వూగిపవోయాడు 

ధృషప్రద్యుమ్ను డు. అమాంతంగా వరసపెట్టి ఎన్నో అన్ని శక్తులు విసి 

రాడు, అన్నీ అవలీలగా తునాతునకలు చేసి కొక్తుశాకు (దోణుడు. 

దారుణమైన గదతీసి గిరగి రాతిప్పి విసిరాకు ధృనృద్యుమ్ను డు. పిడు 

గులా వచ్చేస్తోంది గద. చలించకండా దాన్ని గుండపిండీ చేసి క్రాశ్లు 

శాడు (దోణుకు. మరిన్ని బాణాలుకొొట్టి, ధృష్టద్యుమ్నుడి కవచం 

చీలికలు చేసేశాడ కడు, శరీరమంతటా నెత్తురు వరదలు కట్టించాడు, 
మో ధనుస్సు పుచ్చుకున్నాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. నల్ల(_ తాచు 

ల్లాటి బాణాలు (దోణాచార్యుడిమిద వొదిలిపెట్టాడు. అతడి 

వొళ్ళంతా రక్తాలు పారించాడు. కొ తృపువ్వులతో నిండిన మోదుగు 

చెట్టుల్లా అవుపించాడు (దోణుకు. వాడయిన వొక బాం వేశా డతడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడి విల్లుమళ్సీ పుటుక్కు-మనిపించాడు, అతడు మరోవిల్లు 

తీసేళలోపున అతడి సారథిని చంపేశాడు, నాలుగ గ రాలూ 

కరాలగాకే కాడు. గదపుచ్చుకుని రథంమించి. దదూకబోయాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. విడుసలాటి బాణం వేశాడు (దోణుడు, ధృృష్ట 

ద్యుమ్ను డి చేతిగద ముక్కముక్కూలయి పోయింది. కత్సీ డాలూ పుచ్చు 
కుని, మెరుపులాగ (దోణుడిమోదికి వురికాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

వమవుతుందో అని అరిచేతిలో _పాణాలువట్టుకుని చూసింది 

శారవసేన. 

(దోణుడు మహాపర్యతం. పర్యతంమిాంచి వరద లె పారుతున్న 

మవోనది అతడి బాణాలు, ఎదురీదడం తలమునకలయింది ధృష్ట 

ద్యుమ్వు డీకీ. నురుగులుకక్కుతూ తెల్లటి బొణ(ప్రవావహాం ముంచుకు 

వస్తూవుంశే డాలుతో అడ్డుకోవడంకప్ప మరొకమార్లం లేక పోయిం 
దతడికి. అంతలో పెద్ద పర్వతంలా వచ్చి అడ్డుపడ్డాడు భీముడు" 
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విడుగుల్లాటి బాణాలు (దోణుడిమోద పిరజల్లా డత... ఇంకో రథం 

మాద ధృష్టద్యుమ్నుున్లో ఎక్కించుకున్న స 

అది చూసి కిం ౪" జు నం భీశడ్మిోాదికి పరి 

కొలి వాడు దుర్యోధనుడు. పెద్ద సేన ఫో ఖీ ముజిమోదికి నచ్చాకు [శుతా 

యువ. ఊపిరితి మక్షన న్న్న టయింది pen ఏి'రాట రాజుమోాదికీ 

(దొపదుడిమిోాడికీ వెళ్ళా న ధు ృప్రమ్యుమ్ను దూ, ధర్శ రాజూ 

భీముడికి నెనకదన్నుగా నిలబడ్డారు. చేది, | క రూళ జేణాలనేనలు భీము 
డికిదన్న యి అతడి ముందు సెట్టనికోటలా నుంచున్నాయి (శు తాయు 

వుకి అడంగా తన నిపాదసేనతో వచ్చి వేరాడు కేతుముంతుడు. 
“అదీ అలావుండాలి” అంటూ "కేతుమంతుణ్లి మెచ్చుకున్నాడు 

దుగ్యోధనుడు. 

చేడి కరూశ సేనలూ, కళింగ, నిపషాదసేనలూ, ఘోరంగా 

క లబడ్డాయి, చెతికివచ్చిన ఆయుభంతో దో"మోాయుద్ధం చేశాయి, 

చిందరవందర అయిపోయాయి, 

శేతుముంతుడు భీముడిమిోాద క లబడ్లాడు. ముంటలోపడ్త మిడత 

లాగ భీముడి బాణాగ్నిలో మాడిపోయాడు, (కు తాయువు కొడుకు 

శుక దేవుడు భీముడిమోదికి దూసుకు వచ్చాడు. మంచిమంచి బాణాలు 
భీముడీమిాద దిమ్మరించాడు, అతడి గురాలు కూల్చేళాడు, 

యముడలాగ గర్టీంచ డు భీముడు. పెద్దగ దతీసి విసిరికొట్లాడు. 

"దెబ్బతో రథబబ్యాూ అథనారథీ, గ్ముర౭-ల్యూ జెండా = అన్ని టతోనూ 

పచ్చడయి వూరుకున్నాడు శ క దేవుడు. అలా ఎంతీ అయుత మో 

అంతీభయంకరమయిన పరాక్రమం చూపించి బంగారం చెక్కిన 

డజాలూూ, (పళథయ యముడి న" లికలాంటి కత్రీ పుచ్చుకుని రథంమిోాంచి 

కిందకి దనాకాదు భీముడు, 

కొడుకు చావు చూసి *లతిరిగిపోయింది (శు తాయువుకిం 
ఆమాంతేంగ రథం భీముడిమోదికి వురికించాడు. యమదండంలాంటి 
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బాణ మొకటి భీముగిమోదకి వొడలాకు దాన్ని సగంలోనే నరికే 

ఇాడు భీముడు. ఆవూపుని పద్నాలుగు తోమరాలు కొట్టాడు 

(ళు తాయువు. అన్నీ తన కత్తితోనే చిత్రంగా ముక్కలు ముక్కలు 

చేసేశాడు భీముడు. 

(కుతాయువు తమ్ముడు భానుమ-_తుడు పెద్ద వనుగు నేనతో 

వెళ్ళి పడ్డాడు. అబే బాణాలు కురిపిస్తూ భీయిడిపూద తీన మదపు 
శునుసు వృరికించా ౫. దికు,-లు (పతిధ్యనించేనట్లు పెద్ద సింహనాదం 

చేశా: భీముడు. అమాంతంగా వనుగు ఎంతకాలమోద ఎక్కేసి, 

ఛానుముంతుడి తల నరికేశాడు. ఉఅలకాయ ఎగిరిపోయింది. చివమ్మాన 

(కోవిలా౫ ర_క్తంచిమ్భుతూ కిందపడిపోయింది మొండెం ఉత్తర 

కణంలో వనుగుతలా నరికేసి క్రిందకిగాం తేశాడు భీసుడు. ర_క్షంతో 
ఎ(రగా తభతళలాడింది అతడి ఖడ్గం. 

తమ్ముడి మరణం చూసి ఉగుడే అయిపోయాడు [కుతాయ వు, 

తేన చతురంగ నేన యావత్తూ భీముడిమోాడ వురికించాడు,. ఆసేనంకా 

చూసి బారెడెత్తు సాగాడు భీముడు, రథం లేకండా వున్నా ననయినా 

వూహి+ంచుకోవే దతడుం సము+[దంలా వున్న  కలింగచేనమోాడ్కి 

అమాంతంగా వురికేఖాడు. వన ఏల కుంభసలాలు నరికేశాడు. వాటి 

మెదడంటుకొని కత్తి బకువెే*్కే-సికి జెండాకొయ్యలు తేనే ఏ*డుం 

'తేలికయిపోయీది కత్తి. రథికల్నీ, సాంథుల్ని, కలివి రథాలు 
ఆళగేసీ వాదు. కత్తి ముద్దు వారిబో యేసరికి మంచి బలమైన మమాలుగ 

లతవున్న గ్యురాలు తేగనరి శేపాడు, పదు నొక్కే_డి క_త్తి. గు|రాలు 

పట్టుకుని ఈక్చి విసిరేసీ వాడు. పక్కకి వొరిగేసరికి వాటిని సురకత్పితో 
పొడిచి పా నేసేవాడు. భటులమోదపడి వాళ్ళని నల్లులు నలిపినట్టు 

నిలిపేసేవాడు. ఇలా కలింగసేన యూవపత్తూ కలగుండు. పెళ్తుసి, 

చ్మితవధచే నేసి వొదిలి పెట్టాడు. 
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మధభ్యావ్నా మయింది. 

_శుతాయువుమోిద కలబడ్డాడు భీముడు, ఇంతలో నర్యా 

యుధాలతోనూ నన్నావాపరిచి, మెరికల్లాటి గు[రాలుపూసి రథం 

పట్టుకువచ్చాడు భీముడి సారథి విశోకుడు. భీముడు రథ మెక్కి- ధనుస్సు 

సారించేలోపున బంగారం మొదళ్లు మెరుస్తూవున్న మంచిమంచి 

బాణాలు అతీడిమోద నాటించాడు (శుతాయువు, ఏనుగుని బరి 

కోలాతో పొడి స్తే ఎలా తిరగబడుతుంది, అదిగో అలాగ తిరగబడ్డాడు 

భీముడు. చెవిదాకా ధనుస్సులాగి (శుకాయువుమోద అయిదు 

బాణాలు దొదిలిపెట్లాడు. అయిదుబౌణాలూ తగిలేసరికి చదికీల 

బడిపోయి, మూర్భపోయాడు (శుతాయునవు. అతడి చ(క్రరశుకుల్ని 

సత్యుళ్ణీ, సత్య టేవుళ్లో చం చేసి ఛభయంకరమెన సింవానాదం చేశాడు 

భీముడు, 

మూర్భపోయిన (శుతాయువుని యుద్ధంలోంచి తప్పించుకుని 

పట్టుకుపోయాడు అతడి సారథి. సరంగులేని వోడలా అయిపోయింది 

కళింగ సేన. పటాపంచలయి పరుగుచ్చుకుం దది, వంటదరుముతూ 

పౌం[డకం పూరించాడు భీముడు, 

అదివిని భీముడిమోాదికి పరిగాత్తుకువచ్చాడు భీష్ముడు. ధృష్ష 

ద్యుమ్నుడూ, సాత్యకీ, శిఖండీ అత క్లెదిరించి ఎడాపెడా బాణాలు 

గుప్పించారు. మరికొన్ని రథాలున్నూవచ్చి వాళ్ళకీ తోడ్పడ్డాయి. 

ఒకా శిఖండినిచవూ తం నొదిలేసి తక్కిన వాళ్ళని రకాలు కారినట్టు 

కొట్టాడు ఫీషు శిశు. భీముణ్ణి తడబడిపోయినట్టు చేసేశాడు. అతడి 

గు రాలు కూల గొగ్లు కాడు, రథంపడగామేశొడు. కోపం పట్ట లేక 

పోయాడు భీముడు. పెద్దకత్సితీసి తాతగారిమోద విసిరాడు. సగం 

లోనే దాన్ని మూడు ముక్కలు చేసేశాడు భీష్ముడు. పళ్ళు పటపట 

ఫొది కాడు భీముడు. గదపట్టుకుని రథంవిళాంచి దూకేశాడు, 
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భీముక్టో వెనక పెట్టి సాత్యకి ముందుకి వురికాశు. మంతంచేసి 
నట్టు వొ శేనొక్క. బాణంతో భీష్ముడి సారథిని చంపేశాడు, సారథి 

పడిపోడంతో నే రాలు బెదిరిపోయాయి. అసలే గాలిలా పరౌడ 
తొ యప. భూమి అదిరిపోయినట్టు రథంలాక్కుని అడే పారిపోడం 
పారిపోయాయి, ఇంేముంది ! భీముడంకు అడిలిపోయిఐది కౌరవ 
ఎసిన్యం,. వీక్కాబలంచదూపీ క కాపికొలయిపోయింది. భీముడిముందు 

వొట్టి బయలుమా తం మిగిలిపోయింది. 

ధృష్టద్యున్వ్న్నుడు వచ్చి గారవంగా భీముణ్తి తన రథంమోాద 
ఎక్కి-౦చుకున్నా డు. సాత్యకి వచ్చి “భేవషయిన పనిచేశాను” అంటూ 

భీము కి మెచ్చుకున్నాడు __ “ఒక్కడివే కళింగరాజుమోొద కల 

బడ్జావు. అతడి కొడుకునీ, తమ్బుక్లో - అంత సేనసీ వాత వాంయ్షే శావు, 

మొనగాడివంశు నువ్వే సుమా”? అన్నాడు, 

ఇంతలోకే శల్యుడూ కృ పాచార్వులూ అశ్వ శ్రామా వెళ్ళి 

వాళ్ళవిరాద దాడిచేశారు. “నా వెంటనెంటనే వుండి చూస్తూ వుండు 

నన్ను” అంటూ సగారవంగా భీముడి రథంమించి దించి, అశ్వ 

థో మదిక్కురథం పోనిచ్చాడు ధృష్టద్యుమ్నుదు. వెళ్ళీ వెళ్ళడంతో నే 
పదికూళ్ల్తాలు తగిలించి అశ్యస్టైముగ్యు గాలు చంపేశా డతడు, చస్సున 
శల్యుడి రథమెక్కేసి, ధృష్టద్యుమ్ను క్లి బాణాలతో కొట్టాడు అశ్వ 
థ్ మః శల్యుడూ, కృహడూ కూడా ధృష్టద్యుమ్ను క్లో చాణ్రాలతో 

నీ మనునవండు ఆమ్ముణకుమారుడు అభిమన్యుడిమాద కలబడ్లాడుః 

తన వాస్తలాఘవమంతా కనపషరివా డతడు, ఎంచిఎంచి మంచిమంచి 
బాణాలు తగిలించి అభిముర్యుడి చేసాం సుంట లు పట్టనట్టు చేశాడు, 

వీడీ లొంగినంద వరకూ థి నుస్సులాగిి,_ వెడల్నాటేబా ౫౦ వేసి అతడి 

1? 
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ధనుస్సు పళుక్కుమనిపించాడు. కౌరవసె నికులు వొక్క-మారు గొల్లు 

మని జయజయ ధ్యానాలు చేశారు, 

మరుతణంలో వురొకవిల్లు హచ్చుకున్నాడు అభిమన్యుడు. 

లక్షుణుణ్లి దారుణంగా కాకు శాడు. కొడుకు దెజ్బరినెయ్యడం 

చంాశాడు దుర్యోధనుడు. పళ్లుకొరుకుతూ అభివున్నుకిమిోదికి వురి 

మాడు. రాజుతో కలిసి భీష్ముడూ, (దోణుడూ మొదలైన ముఖ్య 

రథికులు వెల్లి అభిమన్యుకణ్ణి ఆక్రమించారు. నవ్వుతూ అందరి 

తోనూ అన్నిరూపాలతో యుద్ధంచేశాడు అభిమన్యుడు. అందరినీ 

చురుక్కు. చురుక్కు. మనిపించి మరీ నొదిలిపెట్టాడతడు. 

ఎక్కొ_డనింది చూశాడో చూశాడు అర్జునుడు, జేవద_త్తం 

ఫూరిస్తూ ఆఘ మేఘాలమిోాద రథం వురకలుపెట్టించి వచ్చిపడ్డాడు. 

"రావడమూ కౌరవ సేనమిా ద్య, దుర్యోధనుడూ, ఛీష్ముడూ, (దోణుడూ 

ముదలైన వాళ్ళవిాదా బాణవర్థం కురిపించడమూూ వౌక్కొ-సాశే జరి 

గించాక తడు. రణస్థలం తత ధణధణలాడించే కాడు. కౌరవసేన 

(పాణాలు నిలువువా ఎగిరిపోయినట్టయిపోయింది. అర్జునుక్ణి అజే 

పొగడడం పొగిడారు ఆ కాశంమోాద జేవతేలు. అచే సమయమని తన 

వాళ్ళన ఇైెయ్యివిసికి పా చ్చరించాడు ధర్మరాజా. ఒక్క-పెట్టుని తిరగ 

బడింది పాండవసేన యుద్ధభూవి యావత్తూ దుము ఎశగి 

పోయింది, సూర్యబింబం ప తే నమ్ము. చీకట్లు కమ్మే_స్తే 

ఎలావుంటుండి, అదిగో అలా అయిపోయింది. అంతలోనే వనుగుల 

తట గుురాల డేవాలనించీ, భటుల శరీరాల 

నించీ చిమి. రక ఛారలుపడిీ దుమ్మం తా అడ గారిపోయింది. 

అర్జునుడి 580 కాల బాణాలు తగిలి కౌరన మెన్యంలో తునియలయిన 

ee ముక్క-లంఖన 5 త్ర9ఆశా, గండగొడ్డణ్భా బరిభు ఆకా, 
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పగిలిన వనుగు కుంభస్థలాఖూ, 'ఏ(రాల తలకాయలూూ భటుల 

కపాలాలూ, గుండకిండయిన రథచ(కాలూ, జెండాలూ, ఛ్యతచామ 

రాలూ, ఎక్కడపడితే అక్కడ కుప్పలుపడి నానా బీభత్సంగా అవు 

వించింది. తమమోాది ఊయూోధులు “తేని పడిపోవడంతో నే గప రాలూ, 

వనుగులూ, రఖాలూ దిక్కూ. తెన్నూ ₹కండా ఎటుపడితే అటు 

పరిగెత్తాయి. గథాలూ, వనుగులూ, గు రాలూ కూలిపోవడంతో నే 

అడ లె త్తిపోయి, విచ్చి వాళ్ళలా అడ్డదిడ్డంగా పరుగులుకీ జారు యోధులు 

మవోరాజా, ఇలా మనసేనసేనంతా మైోభుపడిపోయి తడబడిపోయి, 

భయపడిపోయి, వెనక్కి. తచ్లేసింది, పిక్కబలం చూపెట్టింది. 

(శ్రీకృమ్లుకు పొంచజన్యం వాదించాడు, అర్జునుడు చేవదత,ం 

వూూారిం'చాడు, 

అదంతా చూసి (దోణాచార్యులతో భీమ్ము డన్నాడుః 

“ శీకృష్ణుడు సారథ్యం చేస్తున్నాడు. అస్థునుడు కౌరవసేన నురుభూడు 

తున్నాడు. (శ్రీకృష్ణుడు సారథిగావుంశు ఎంతి చెయ్యాలో అంతా 

వేస్తున్నా డతడు. మహోకోపంతో ముల్లోకాలూ మాడ్చెయ్యాలని 

అగ్ని నేత్రం తెరిచిన మహాళివుడిలా వున్నా డివుడు. పారిపోతూవున్న 

మన సేనలు మళ్ళించడం సాధ్యంకాని పని. ఉన్న 'యోధులముినా 

బాగా అలిసిపోయి వున్నారు. వెనకంజవేస్తున్నాగు. పొద్దుకూడా 

?సంకిపోతూవుంది. ఇంతతో ఇవాళ టియుద్దం ఇాలిం తొం.”” 

“అవ్రను, చాలిం తాం అన్నాడు (దోణుడు, తేన వాళ్ళంద 

రినీ వెనక్కి. విలిచేశాకు భీష్ముడు. పాంచాల, మనశ్చ్ననేనలనో ఉత్సా 

వొం7గా శీక్షలు వేసుకుంటూ, కోలావాలంచేపకు. టూ చెనకి. వచ్చే 

వారు పాండవులు ఉభయసశకూాలూ తమ తమను శిబిరాలిక వెళ్ళిపో 

యారు రెండోరోజుయుద్ధం అలా ముగిసింది, 



మూడోరోజు 

మర్నాడు తెల తెల వా జేసరికి పైన్యం సిద్ధంచేసి, గరుడ 

వ్యూహం పన్నాడు భీము గుం పెద్ద తాటి చెట్టు జెంజానో వ్యూహం 

ముక్కు దగ్గిగ తానే నిలబడ్డాడు, (చోణుశూూ, కృతీ వర్మా కళ్ళ దగ్గిర 

నిలబడ్డారు. కృపుడూ, అం తారక శిరస్పు”* శ యారయారుం 

(తిగర్తులూ, భూరిశ్రవుడూ, శల్యుడూ. భగదత్తడూ, సౌవీరులూ, 

జయ(దథుడూ, కంఠంగా ఏర్పడ్డారు. దుర్యోధనుడూ అతడితము లూ 

వెన్ను దగ్గర నిలబశ్షారు. వించానువిందులూ నుదశ్నీణుడూ, శూర 

నేనుడూ తోక దగ్గిర నిలబడ్డారు. మగధ, కలింగ సెన్య్యాలు “డి రెక్క 
దగ్గిరా, కర్లాట, కోసల సైన్యాలు ఎడము రెక్కదగ్గరా నుంచున్నాయి. 

తిన వాళ్ళు తగిన కీలక సానాలో నుంచున్నారు. 
థి టె 

అటు పాండవసేన కూడా ఉత్సాహంతో వురగలువేస్తూ 
వచ్చింది, “అరిగే వాళ్లు గరుడవ్య్యూవాం పన్నారు” కౌరవమై న్యం 

మయ An ౮కే అ ఇర చూసి ధృషస్టద్యుమ్నుడిత అన్నాకు అర్జునుడు = పదానికి తగినట్టు 

మసం అర్థచం,ద వ్యూహం పన్నా లి. అలాఅయి లేకే మునంగెలుస్తాం” 

అన్నా సుం 

శసును ఉస్నృ(పకాొరం అ ee వ్యూహం అన్నాడు ధ్బృష్ట. 

ద్యూయ్ను తు... మగధ పాండ్య సీసలశో కలిసి సముడు అక్థచండ 
వ్యూహం కుడిక మైన నుంచున్నా ౫. వరాళకోజూ, (ముపదుషయూా, 

అనూప శేశంరొజు నీలుడూ, కాశ కరూశసెన్యాలూ, ధృష్ట శేతుడూ 

అతడిదగ్గిం నుంచున్నా శిఖండినీ ధ అవచ్యుమ్నుత్లో ముంగుపెట్టుకు ని 
వనుగు సేనతో ధర్మరాజు మధ్య ఇంతో నుం సున్నా ణు, అతక్లి 

ఆనుకుని వరసగా సాశ్య్యకీ నష లసవా చీ ఫ్రలూ, (దౌ వదికు మా+ళ్ళూ, 

అభిమన్యుడూ, ఘటోత్క్మచుడూ, జయ సేనుడూ మొదలైన అయిదు 
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నరు కేకయులూ నుంచున్నారు. అందరిక్షీ అండ గావ్హున్న (శీకృృష్ణుల్లి 

సారథిగా పెట్టుకుని అర్జును కు ఎడ మకొనకు కాశాడు, తక్కిన యోధులు 

ఎవళ్ళకి తగినస్థానాల్లో నాళ్ళు నుంచున్నారు, 

ఇలా శెండుసేనలూ వూూవహోలువన్నుకుని వొకదానిమోాదికి 

వొకటి నడిచాయి. నిస్పాణాలు మో డంతోచే  ఉభయనేనల 

లోనూ కా(దరనం తాొండనమాడిండి, ఓం[వథమంగా అర్జునుడు 

మన సేనమోకి వుకకాప. రథాలు వడగొట్లాడు. రథికుల్ని 

చంవేశాను. సారభథుల్ని సరి కేశాడు, గ నాలు నరాలగొ కే కాడు, 

జెండాలు ఎగరగొ క్షువొ ను, వనుగల్ని, ఏ ::గసులమిోాద్ి యోథుల్నీ 

వీనుపలు చేసేశాయ. బ్యరాల్నీ, షు రాలమీోాది రాతున్నీ కూల 

గొక్రేశాడు. దాంతో గాంఛారసేన యానత్తూ క" అంళశే కో అని 

తిరగబడింది. అర్జునుణ్ణి చుట్టుముట్టింది. ఇంకా చూస్తాశకేం 

అన్న ట్టుపాండవ సేన గాంఛారనేనమిోాద పడీంది. ెండుసేనలూ 

ఉ(బేకంతో కలబడడంతో నే _బవ్టండ మైన దుమ్ముకేగింది. ఒకరి 
మొపాం వొకరికి కనివించలేదు. నేనుఫలానా అంకే నేనుఫలానా 

అని తమతమ వేళ్ళు చెప్పూకుంటూ పోరాడారు యోధులు, తాతల 

వేళ్యూ తండుల వేళ్ళూ ఎత్తి చెప్పుకున్నారు. తమ విరుదులున్నూ 

ఉగ్గడించుకున్నా రుం ఇంత దమ్మూ ఆరంభముయిన ఇటు భీష్ముడి 

పూనిక అటు భీముడి బలమూ వుండడుచేత ఉభయసె న్యాలూ 

వీసరంత తబ్బిబ్బుపడోక ౦డా శిక్షణతో పోరాడాయి. ర కృం వరద 

కట్టింది. దాంతో హం ధూళీ అజగారిసో_యుంది. సీనలికి వూవిరి 

సలికిండి. రెండు సేనలలేనూ తీక్ష్మమెన హాణాలు జ 7ోలుమం శే జిగేలు 

మన్నాయి. ఉభయ సె న్యాలూ చే వాశురయుద్ధంలా పోరాడాయి. 

భీష్మ్ముడూ, (దోణుడూ, పునుమి[తుడూ , జయ, దథుడూ, శకున 

వికర్లుతూ పాండపి సే*మోాద పఏయచుకుపడ్డో రు. భీముడ్యూూ ఘుటో 
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త్కచుడూ సాత్యక్తీ, చేకితానుడూ, |చావదికు మాళ్ళూ వాళ్ళమిోాద 

కలబడ్డారు, వీమడ్యూ ఘటోత్క-చుడూ వున్న చోటికి దుగోోధనుడు 

తన రథేన పరిగెత్తించాడు. భీష్టుడూ, దో(ణుడూ దుర్యోధనుణ్ణి 

వెనక్కి. పెట్టి భీముడితో కలబడ్లాగు. భీముణ్ణి వెనకపెట్టి అర్జునుడు 

వాళ్ళ నెదిరించాడు. అంచమందినీ వూూశేసీ వొదిలి పెట్టా డతడు. 

సాత్యకి, అభిమన్వుడూ కలిసి సము[దంలా వున్న గాంధార 

ఎసెన్యం మధించడం మొద లెట్టారు. గాం భార యోధులు సాత్యకిరథం 

ముక్క-లుచేసేశారు. సింహంకొదమలాగ' కిందికి దూకేసి అభిమన్యుడి 

రథ మెకే-కొడు సాత్యకి. అతడూ", అభిమన్యుడూ కలిసి గాంధార 

సై న్యం కకాపికలు చేసేశారు. 

ధర శ్ర రొజు ఛీవు శడీకట్టు తిరిగాడు. అపరిమితమైన బలశాలి 

ధర్మరాజు. కళ్ళమొయ్య్యా కొపం తెచుకున్నాడో, అనడితో యుద్దం 

ఫోంరంగావుంటుంది. అందుకని అతడి ఎదటికి వెళ్ళలేదు మనబలగం, 

ఛ్మ శ్రచోణుల బలపర్మాకమూలు నము శని దూర దూరంగానే 

వో రాడుతూవచ్చింది, 

దుర్యోధనుడు భీముడిమోాదికి దూసుకు వెళ్ళాడు, "బాగా చికిలి 

పట్టిన బాణాలు అతడిమోాద తగిలించాడు. వెటకారంగా నవ్యాడు 

భీముడు. (పాణాంతక మైన బాణ మొకటి ధనుస్స్ఫుకితొడిగి దుర్యోధనుడి 

గుండెలు దుసెళ్ళిపోయినట్టు వొదిలి పెట్టాడు. చెబ్బతో సొమ్మసిల్లి 
పోయాడు దుర్యోధనుడు, చప్పున యుద రినిరాన అతక్లి తప్పించుకు 

పోయాడు సారథి, రాజురథం తప్పుకుపోడంతోనే సె న్యమూ 

విరిగిపోయింది; భయపడిపోయింది; అల్లకల్లోలమయిపోయి పరుగుచ్చు 

కుంది. పారిపోతూవున్న కౌరవసేన భీముడూ, ధృష్టద్యుమ్ను డూ 

“వెంటదరిమూరు. సింవానాదాలు చేళారు, 
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“ఆండీ ఆగండీ* అంటూ (దోణుడూ, భీమ్మడూ శీకలు 

వేస్తూనే వున్నారు, కాని ఏంలాభం! సింహనాదంచేస్తూ భీముడు 

తరుముతూవుం శే, తిరిగీ కూడుకుని ముగ కట్టలేదు మన సేన. 

ఇటు అభీమన్యుడూ, సాత్వకీ చెండాడుతూవ్రంకు నిభాయించు 

కోతేకపోయిండి గాంథారసై న్యం, చచ్చినంత చచ్చి మిగిలింది తోక 

ముకిచేసింది. బంధువులతో కలిసి పిక్క_బబం వరాపెట్టాడు శకుని. 

అర్జునుడి సంగతి అడగేఅక్కరలే దికు గొ(రెలమందమోడ 

తోడేలు పడినట్టు పడీ కౌరవసేన క కావికలు చేపేశాడతడు. అతడి 

వానర ప తోకం కనపడి తేచాలూ, అతడి వీరగర్దన వినికి స్నేచాలు 

పుంజూలు తెంపుకు పరిగత్తారు తునవాళ్ళు. 

ఇంతలో దుర్యోధనుడు తెలువుకున్నాడు. యుద్ధంలోంచి 

రథం తెచ్చేశాడని పారథిమోన గుడ్లరచేశాడు. రణభూమికి రథం 

మళ్ళించాడు సారథి. పారిపోతూన్న యైన్యాలు హాచ్చరించాడు 

దుర్యోధనుడు. రాజరథం కొనపడగానే వెనక్కి. తిరిగాయి సె న్యాలు. 

ఉన్న చోటినించే సేనలు ఉ త్సావహాపరిచాడు ఛీమ్ముడు. (దోణా 

చార్యులూ అతడికి వోడయాడు. చం(డోదయము జే సమ్ముుద మెలా 

వుప్పాంగుతుంది, అదిగో అలా ఉప్పొంగింది కౌరవసేన. ఇలా విరిగి 

పోతూన్న సెన్యాలు నిలదీసుకుని చరచరా భీమ్మ(ద్రోణుల దగ్గిర! 

వచ్చాడు దుర్యోధనుడు 

క పాండవులతో యుద్దం చయ్యంఅని ముందే మారు చెప్పుసి 

వుంశు బావుండేది” ధుముధుమలాడుతూ అన్నాడతడు - “వమిటిడి! 

ముల్లోకాలూ తిరగబడినా మిలో వొక్కొకళ- శే ఏగ్లాడ తారు, 

అలాంటిది మా ముక్కున వూవీరాడుతూ వుండగానే మనసై న్యాలః 

ఇలా దుర్గతికి వచ్చేశాయి?” అన్నాడు. భీష్ముడితేట్టుచరాసి, ఈ ముద శే 

ఈనంగతి ఇెప్పేసివుంశే కర్షుడూ ననూ నూపాట్లు మేం వజే వాళ్ళం, 
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ఊరికే నీమీద ఆళప్వ్టైకున్నాను. మోసపోయాను. వమం కశేనూ(తం 
వంలాభమిపుడు[ి అంటూ రునరుసలొడాడు, 

“అబ్బాయీ, నువు వదో అనుకుంటున్నావు” దుర్యోధనుణ్ణి 

సముదాయిస్తూ చిరునవుంవో అన్నాడు. భీష్టుడ  “జీవతలందరితో 
కలిసి చే కేర్మ్యదు "౫ సనా? పంతవ్నా గెలవడం కల్ల. యుద్ధంలో 

స్థిరమైన వాళ్ళు “ళ్ళు, దివాక్లిసాగలు “ట్లంగా వున్నవాళ్ళు. బలవం 

తులు. మాసిలాళ్ళూ, దొర్చలులూూ, ఆయువు చెల్లినవాళ్ళూ .- ఏళ్ళా 

వాళ్ళని గెలుసారు! అలా అని చేను అద్ద చేస్తా ననుకోకు, నాశ క్షి 

వంచన లేకండా పొండన్నసె “ఇం పాట వ"యస్తానుం నువ, న్బంధు 

వులూ డగ్గిశేవుండి చూస్తూవుండండి” అంటూ జూలుదులివిన 

సింహూం లాగ లేవాడతడు. 

భీష్ముడు అలా బేవడంచోజీ ఎక్కడలేని ఉత్క్సాహమూ 

పుట్టుకు వచ్చింది సీ కొడుకులికి. చండమందడీ వొక్కసారి వంద 
శంఖాలూ పూరించారు. సెన్నమంతటా భేరీలూ మృదంగాలూ 

దిక్కు-లు దిమ్మె తిను "వరాగాయి, 

పాండవ నేనలోనూ శంఖాలు నురిమూయి, రణ వాద్యాలు 

మోగాయి... సెన్ఫంలో ఆచివరినించీ ఈచివరికి ఉత్సావామే 

ఉత్సావాం పగుగులు పెట్టింది. ఉభయసేనలటూ వొకచదానిమాద 

వొకటి వికుచుకు పడ్డాయి 

ధృత రావ్వుడు ౩ దుర్వ|ోథనుడిమాట బాగా పనిచేసిం దన్న 

మాట ! భీష్ముడు ఉబేకంతో బయలు జేరాక యుద్ధ మిలా నడిచింది? 
సంజయుడు ఏ అప్పటికి సూర్యుడు నడినెత్తికి వచ్చాడు. 

అతడితో పోటీపడుతున్న డా అన్నట్లు తనబాణాల కిరణాలు తళతళ 

లాడిస్తూ వెళ్ళి అర్జునుడి” డీకొన్నాడు భీష్ముడు. అతడి వెంట 
రిథసంగా దుర్న్వోధనుడూ మొదలైన మన వీరయోధులూ 
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వెళ్ళారు. భీముడూ మొదలైన పాండవయోధులు మనవాళ్ళ 
'సెదిరించారు. దోరలూ దొరలూ కలబడగానే భటులా భటులూ 

కలబడ్డారు. ఘోరమైన యుద్ధం జరిగిపోయింది. 

అవి వూుంకారాలు కాను. అవ అదలింపులు కావు. అని 

తరనలు కావు. ఆవి పొగుకుకోడాలు కావు. అవి పంతాలు 

కావు-పీ, ధణధణా నిస్పాణాలు- ఢంకాలు- నగా రాలు - 'చెవ్పశక్యం 

కాదంశేనమ్ము. తలకాయలూ, కాళ్ళూ, చేతులూ  మొండాలూ 

తెగి పడిపోయాయి. చాణాలూ, కత్తులూ, గదలూ, ధనుస్సులూ 

ముక్కొ_ముక్కొ-ల బుపోయాయి. కిరీటాలూ, కంకణాలూ, భుజ 

కీర్తులూ గుండవిండయి పోయాయి. ఎక్కొడమా స్తే అక్కడ ఇవే 

కుప్పలుకుప్పలు కనివించామి. చచ్చీచావక  గింజుకుంటూవున్న 

కబంధాలు జలచరాలు, రశక(పవాహమే వరద. మాంసం ముద్దలు 

బురద -- ఇలా ఎన్నో అన్ని (పవాహాలు రణస్థల మంతటా (పవహి? 

బాయి. ఎటుచూన్తే అటు గుండపిండయిపోయిన రధాలూ అడ్డ 

దిడ్డంగా పడివున్న గు[రాల కళేబరాలూ, వీరుగులయి కుప్పలుపడిన 

ఏనుగులూ - బీభత్సం "తాండివమాడింది. వాటిమధ్య కాలుకదవ 

డానికి సందులేక ఎక్కడి రథికు లక్కడ గుంపులుగుంపులు నిలబడి 

పోయారు. 

ఆకలితో వున్న సింవాంలాగ పీఠవిపోరంచే కొడు భీష్ముడు, 

ఎద టి వాళ్ళని చేరుచేరు నా వీలుస్తూమారీ యుద్ధంచే కాడు. బాణాలు 

విరజిమ్ముతూ ఎక్కడపడితే అక్కడ మెరుపు మెరిసినట్టు - కొరివి 

తివ్పినట్టు - గారడీ చేసినట్టు తనరథం దుమికించాను. తనముందు 

నిలిచే మునగాడే లేడన్నాడు, ఎంతమంది ఎదురయి కే అంతమండినీ 

వొక్య- బాణంతో. కొన్లేశాడు, ఒక్క డెదురయితే ఆటలాడినట్టు 

అన్నో అన్ని బాణాలు వేసి చితీవధచే సీశాడు, పీకుడెనడయినా తన 

18 
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తట్టు కేరిచూ స్తే చాలు. అతడి కీళ్ళూడగొట్టిన యం(తంలా చే నీసి 

కకూలదో నేశాడు. అతడి దృఢముప్రీ, లయ్యశుద్దీ, లాభఘువమూ చూసి 

"జీవత లే ముక్కుమిద వేలుపెట్టుకున్నారు. 

(పాణాంతకమయిన బాణాలు వేశాడు భీష్నుడు,. పాండవుల 

చతురంగసేన పాయలుపాయలు చేసేశాడు. తునకలుతునకలు వేసే 

తాడు. చెక్కులుచెక్కలు చేసేశాడు. పొడిపొడి ముద్దముద్ద 

చేసేశాడు. దావాగ్ని అంటుకున్న ట్లు, మాయచేసినట్లు, మం(శొంచి 

పడేసినట్టు శ్యతుసేన నుసిచేసేశాడు; దుళ్ళగా ట్టేశాడు; నాశనం 
చేసేశాడు, కాలరుదుడిలాగ (పళయ తాండవంచే శొడు, పాంచాల 

యాదవ, మతక్ప్వ్యుసె న్వాలు నిచ్చెర పడీ నిఅబడిపోమాూ ము. పాండవ 

యోధుల కర చరణాలాడ లేదు. సే*సేన యావత్తూ గొకు'_ లేనట్టు 

దీనావస్థికీ వచ్చేసింది. దిగాలుమనిపోయింది. 

“ఫీమ్మడూ, కృపుడూూ, (దోణుడూ —~ ఈ యావన్మందితోనూ 

దుర్యోధనుడి సైన్యం గెలవడానికి ఎప్పుడు సమయం చిష్కతుందా 

అని కలలు కన్నావు చూడూ చూడూ, (పళయరు( దిడిలాగ 

ఎలా ఇండేస్తున్నాడో భీమ్ముడు! ఇంకా ఎంతసేపు ఇలా పస్తా 

యిస్తావు ? ఇంకెప్పుడు నీపతాషం” - పరిస్థితి (గహించేసి అర్జునుణ్ణి 
పాచ్చగించాడు (శీకృమ్ణడు. 

“నువ్వు అంత అనక్క-ర లేదు. డఉరికించు, అతడీమిోదికి రథం. 

ఆతల్లి వంచేనానో చూచ్దువుకాని"” గాండీవం సారిస్తూ అన్నాడు 

అగ్గునుడు. 

పగ్గాలు. సడిలించాడు. (శ్రీకృష్ణుకు. భీమ్ముడిమిోదికి వురకలు 
పెటింది అర్థునుకి దిస్యగథం, అర్జునుడు రావడంతోనే శలవంకించాడు 

మసహోర థి భీష్టుకు. ఎక్కడ లేని ఉత్పాహమూ తెచ్చుకున్నా డతడు. 

భూమి దద్దరిల్లినట్టు పెద్ద సింహనాదం చేశాడు. బాణంరూద బాణం 
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సంధించి, అప్టనుణ్లీ అతడి గురాల్నీ, సారథి శ్రీ కృహ్ణుణే దారుణమైన 
స కొట్టాడు. తనకి తగిలిన బాణాలు లెక్క. చెయ్యలేదు 

శ్రీః ఎ్రముడు. గు[రాల గాయాలు తడివి, వాటిని సేద చేర్చాడు. భీము +డీ 

మోాదికి రథం తరిమాడు. వీరవిన్యాసంగా గాండీవం మోగించాడు 

అర్జునుడు. నారికి బాణం తొడిగాడు, భీమ్మడి ధనుస్సు ఫెళ్ళుమని 

పించాడు. మరో ధనుస్సు తీశాడు భీష్ముడు. అదిన్నీ అర్జునుడు 

పుటుక్కు. మనిపించాడు. “భేష్ అంటూ మరో విల్లు తీశాడు భీము డడ 

తియ్యడముూ బాణాలు కోరిపించడకూూా లిప్తలమిాద చేశా డతడు. 

చిత్రచిడంగా రథం పరిగెత్తించి వొక్కబాణమూ తగలకండా తస్పిం 

చాడు పార్థసారథి (శ్రీకృష్ణుడు. 
భీష్ముడు వొదలలేదు. అర్జునుడిమి దా కృఘ్ణుడిమి దా బాణాలు 

రుదివ్సి స్తూనే వచ్చాడతడు. భీష్ముడి బాణాలు కాసుకుంటూ అతడిమిోాద 

వడగ భృవానలా గబగ మా బాెణాలు రువ్యాడు అర్జునుడు, అయి బేనేం, 

అతణ్ణి కరచరణా లాడనివ్య లేదు భీమ్మపి తామవాుడు. అక్జునుణ్లీ, అతడి 

రథాన్నీ తన బాణాగ్నిలో ముంచేసి వొదిలిపెట్టా డతడు. 

అపరాహ్హ మయింది. కృష్ణుడి శరీరం మంటలుచ్చుకుంది. 

అర్జునుడి బాధా అవగతమవుతూనే వుంది. పాండవనేన పారిపోతూ 

వుంది. భీష్ముడి వాస్తృలాఘవం విసరంతా తగ్గలేదు, అతడి బాణాలీికి 

అంతూపంతూ అవువించలేదు. 

అంతా గమనించాడు (శ్రీకృష్ణుడు. “సిగ్గులేకండా పరిగెడుతూ 
వుంది పాండవనేన, భీష్టుడిముందు నిలిచే మొనగాడు వొక్కడూ 

లేడు ఏళ్ళలో. అర్జునుడూ ెబ్బలుతినేశాడు; తూగిపోతున్నాడు. 

ఇలాగే అయి తే ఇవాళే భీష్ముడు దుర్యోధనుడికో ర్కె తీక్సే స్తాడు. 

యాదవులూ, పాంచాలులూ మొదలైన వాళ్ళు తోకముడవడం 

తో శు కన్నూ మిన్నూ కనపడలేదు కౌరవసేనకి. అంతటా అడే 
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ముట్టడిస్తూవుంది. ఇప్పుడు నేను వూరుకున్నానా అంతా బూడి 

దలోపోసిన పన్నీ కే అయిపోతుంది. -- భీము 3కే చంపేసి ధర్మరాజుని 

గెలిపించాలి.” _ కృష్ణుడు ఇలా అనుకుంటూనే వున్నాడు, మరిన్ని 

బాణాలు హా చేశాడు భీష్మూడు. కాళ్ళూ, చేతులూ కశళ్లేసినట్టయి 

పోయింది అర్జునుడికి, 

అదే సమయమని, అశ్వశామా, కృపాణార్యులూ, భూరి 

(శవుడూ, జయ(దథుడూ, వికర్ణుడూ గుంపుకట్టి, రథాలో వొక్కసారి 

అర్జునుడి మాద పడ్డారు. ఇంతో అంతో పోరాడుతూవున్న పాండవ 

మెన్యం దాంతో మరింత పరుగుచ్చుకుంది. 

“ఆండీ, ఆగండీ” వనుగు సేనతో వచ్చి, పాండవ సేనమల్ళిస్తూ 

హెచ్చరించాడు సాత్యకి - “మోారన్న మాటలు మరిచిపోకండి! మించి 

వచ్చిందని పారిపోకండి! భయపడకండి ! కనపడ్డ శత్రువు నల్లా 

కాజెయ్యండి! భీము కూ గీమ్మడూ మనకి కొత్తేమిటి? నే నున్నాను. 

భయ మేమిటి మోకు!” అంటూ కుడిఎడమల పాండవ సేనకి ఛైర్యం 
జెపుతూ అర్జునుడిరథం దాటుకునివచ్చి, “నిలవండోయి! నిలవండి!” 

అంటూ, ఎదటి కారవచేనని గదమాయించా డతడు. 

“తోళముడిచేసిన పిరికిపందల్ని తిరిగీ పురిళాల్పు తా వెందుకు!” 
అలా ముందుకి వుగుకుతూవున్న సాక్యకిశోఅన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు -- 

“వాళ్ళ కాదు, మిగిలిన వాళ్ళూ పో తేపోని, దుగ|ోభనుడు జయించి, 

రాజ్య మేలడం నా కళ్ళతో చూసి సహిస్తా ననుకోకు. ఇదిగో, 

ఘంటాపథంగా చెపుతున్నాను, భీమ్మణ్ణి చంపేస్తాను. _ 'కాౌరవవీరుల్లో 

వొక్కటే మిగ లనివ్యను, వాళ్ళ ఇన్ని అక్రోణీల సేనలూ నాశనం 

చేసేస్తాను. భూమండలం యావత్తూ పాండవుల కర్సిస్తాను?” అంటూ 

శన సుదర్శనచ(కంస్న్మృరించా డతడు, ఉత్తరక్షణంలో సుదర్శన 
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చక్రం (పత్వతమయింది. పగ్గాలు నొగలికి ముడిపెట్టి, కుడిచేత్త 
చృకంపట్టుకుని రథం దూకేశాడు శ్రీకృష్ణుడు. 

భూమి జవజవలాడింది. నుదర్శనం ఆంచులు ధగధగ మెరి 

శాయి కట్టుకున్న పట్టుబట్ట జీరాడుతూ, - ఎరపడ్ల మొహంతో, -- 

సింవానాడం చేసి _ వనుగులాంటే భీమ్మడిమిాదికి సింవాం లాగ 

పరిగెత్తాడు (శ్రీకృష్ణుడు, ఆఉ(చేకం, ఆ ఆబోవం ఆవడీ చూస్తే 

మవారాజా జగత్సంవోరంపూనుకున్న [1పళయరు,దుజే కళ్ళముందు 

శాండవవూడాడుం 

శ్రీకృష్ణుడి ఉ(గమూ ర్తి చూసి ఎదటవున్న కౌరవమహై న్యంలో 

చిక్కి. తే నెత్తురులేదు. పెద్దపులిని చూసిన శేడిపిల్లలలాగ వొకరి 

వొంట్లోనూ (పాణంతేదు. ఎక్కడి వాళ్ళక్క-డ క్రీకు-రుమనకండాబిక్క- 

బొచ్చిపోయారు. డుర్యోధనుడు దిగాలుమనిపోయాడు. పెడవు లెండి 

పోయి, కొయ్య బారిపోయా డతడు. వంచెయ్యాలో తోచలేదు తనకి. 
కళ కృష్ణా, నన్ను కృ తార్గుణ్ణి చెయ్యాల నే దయకలిగింజా?”” 

తడబడకండా కృమ్ణుడిమోబదే దృష్టీపెట్టుకుని, వినయంగాఅన్నాడు 
మ్! 2౭ ౬ 

భీమ్ముడు ow “డయ చెయ్యి, నీఇప్ట మే కానీ. (వభూ, వ్రంత కంకు 

భాగ్య మేముంది నాకు!” అన్నాడు. 

ఇదంతా లి ప్రలమోాద జరిగిపోతూ వుంది. 

చివాల్న రథం7ం౦ తేసి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు అర్జనుడు. 

వెనకనించి. కృష్ణుణి పాదివిపట్టుకున్నా డు. ఆజాను బావు డయిన 

అంత అర్హునుణే, కొమ్మలతో సెదవృతుం లాక్కు-పోయిన చబునుగాలిలా 
జా చి 

ఈడ్చుకుంటూ పోయాడు శ్రీకృష్ణుడు. పదడుగులు వెళ్ళాక కాని 

కాళ్ళానుకో లేక పోయాడు అర్జునుడు. ఈడిగిలబడి ఎలాగోఅతక్లి నిలబెట్టి 

కళ కృపా, కృష, శాంతించు” అంటూ బతిమాలాడు - “మొ 

అందరికి నువ్వే తెప్పవి. నువ్వే అధైెర్యపడి పూనిక తప్పితే ఇంక 
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దిక్కే_ముంది! (సతిజ్ఞా పర్చుడై న ధర్మరాజు దెర్యమూ, శ "ర్యమూ, 

చావాువీర్ష మూ మంటగలిసిపోతాయి. లోకనాయకుడివి నువు. 

నువ్వు చేయవలిసిన పనేనా ఇది! (వభ్యూ శాంతించు. సాత్యకి 

వెళ్ళాడు చాలు. నన్ను చచ్చుకింద కశ్లుసి చక్రం పడుతున్నా వు. 

స్మీపతిజ్ఞ మరిచిపోతున్నావు. కృష్ణా, నువు పకానుంకు చాలు. 

నమ్ము. కౌరవసేన కనబడకండా చేసేసాను. నామాట మన్నించు” 

అంటా కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడా, 

అర్జునుడి సమయనిష్థకి సంతోషించాడు (శ్రీకృష్ణుడు. అతడి 
కోపమూ డ శాంతించింది. నెమ్మదిగా వెనక్కి వచ్చేశాడు. రథ 
మెక్కి నొగలమిద కూచున్నాడు. పగ్గాలు పట్టుకున్నాడు. పాంచ 

జన్యం పూరించాడు, 

అతడి వెనకాలే రథంమిాదికి వెళ్ళాడు అర్జునుడు, "దేవదత్తం 

పూరించాడు. ధనుష్టంకారం చేశాడు. దిక్కులు (పతిధ్వనించాయి. 

ఇటు మన నేనకూడా జల్షుకుంది. భేరీలూ మృదంగాలూ మోగించి 

అర్జునుడిమోదికి నడిచింది. దూదికుప్ప మోదపడ్డ అగ్గిలాగ కౌరవసేన 

మోద పడ్డాడు అర్జునుడు, వందలు వందలు, వేలు వేలు బాణాలు వేసి 

మారణహోమం (పారంభి:చాడు. 

అఆసేన అతి[కమించి భీషుడూ, భూరి(క వుడూ, శల్యుడూ, 

దుర్యోధనుడూ అర్జునుడిమిగాదికి వచ్చారు. వచ్చీరావడంతోశు శక్తి 
(పయోగించాడు భీష్ముడు. బంగారం మొదళ్ళున్న వడు బాణాలు 

కొట్టాడు భూర్మిశవుకు, గద విసిరాడు శల్యుడు. తోమరం విసిరాడు 
దుర్యోధనుడు. ఒకొక. బాణం వేసి శ్ర క్రీ గదా, తోమరమూూా 

ముక్క-లు చేసేశాడు అర్జునుడు. భూరి(శవుడి వీడుబాణాలూ వడు బాణా 

లతో కొకు వాడు, ఉత, రతణంలో ఇం,దా్యస్ర్రుం (వయోగించఛచాడు. 

దాంతో రకరకాల బాణాలు వందలూ వేలూ బయలు బే రాయి 
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కారవనేనమిాదపడి ఘోరంగా విజృంభించాయి. సేనమిాడ ఇందా న్ర్రం 

(ప యోగించేసి, పాముల్తాంటి వాణాలు శీము శఎడిమోద వొదిలి 

పెట్టాడు అర్జునుడు, ఒక దారయిన బాణం కొట్టి భూరి(శవుడి వీల్లు 

విరిచేశాడు. శల్యుడిమిాద తొమ్మిది బాణాలు కుప్పించాడు. ఎంచి 

ఎంచి వొక శూణం దుర్యోధనుడి గుండెలు దుసెల్లిపోయినట్టు కొట్టాడు, 

దుపదుడ్యూూ విరాటరాజూ మొదలైన యోధులు వచ్చి 

అర్జునుడీతో కలిళారు. ఆర్జునుడు మరింత చే(కేగిపోయాడు. అతడి 
గాండీవమంకే అడలుపట్టుకుంది మనవాళ్ళకి. అదికని పెట్టి సీకమాళ్ళు 
వందమందీ ముందుకి వచ్చా. అర్జును కో ఫిరాయించారు, గొప్ప 

సంకులసమరం జరిగిపోయింది, 

ఇం(ద్యాన్త్మం మనవాళ్ళమిోద అర్జునుడు వేశాడని చెప్పాను 

కడా! మనో రాజ్యా, దానివల్ల మన సేనకి కలిగిన దురవస్ధ ఏమని 

చెప్పేది? గు(రాలు కూలిపోయాయి. రథాలు తల్లకిందయి పోయాయి. 

వనులు వీనుగు అయిపోయాయి కాల్బలం పచ్చడి పచ్చడి అయి 

పోయింది. గొడుగులూ,  చామరాలూ, చెండాలూ ఆయుధాలూ 

గుండగుండ అయిపోయాయి. రక్తం నదులయి పారింది. ఆర క్షం 

నదుల్లో జుత్తుతే నాచులు. వేగులే నురుసలుం, మెదడూ, మాంసమే 

బురద. అలాంటి ర క్షనదీ(పవాహోలు ఎన్నో. అన్ని వరదలయి 

పారాయి. భేతాశళాలూ, వీఛాచాలూూ రాబందులూ నక్క-లూ 

ఆ రక్కనదుల్లో విందులు కుడిణాయి. నెత్తురు పానంచేసాయి. 

అర్జునుడు "దేవదత్త మూచదాడుం శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం 

పూరించాడు. ఇద్దరూ సింహనా దాలు చేశారు 

సాయంకాల మయింది. సూర్యు డస్తమింఛచాడు, మునిమాపు 

ముంచుకు వచ్చింది. నిజసై న్యం నాశనమవుతూ వుండడమూూ, అర్జునుడి 

దివ్య బాణాలు నివారించడానికి వీలు లేకపోడమూ నివారించి, 
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భీష్మాడ్యూ, (దోణుడూ, 'బాహ్తీికుడూ, దుర్యోధనుడూ నేనలు మళ్ళిం 

చారు. దివిటీలు వేసుకుని విడిదికి వచ్చేశారు. 

(శీకృష్ణుడితో కలిసి నవ్వుతూ శేరుత్యూ వందిజనులు కీర్తిస్తూ 
వుండగా శిబిరానికి వెళ్ళారుపాండవులు, ఆర్యాతి దుర్యోధనుడి శివి 

రంలో సెనికులు అర్జునుడి పరా(కమమూూ, జేశ దేశాల చతురంగబలాల 

నాశిసమూ గుంపులుగుంపులయి చెప్పుకున్నారు. 

నాలుగోరోజు 

మర్నాడు భళ్ళున తెల్లవారేసరికి యుర్ధానికి బయలు బే రాడు 

భీమ్మూడు. అతడి వెంట సము[దతరంగాలలాగ వరసలువరసలు బయలు 

"జీరింది కొరవ సైన్యం, (దోణాచార్యులూ, దురో వ్రధనుడూ, కాస్తా 
కుడూూ, కృత వర్మా గబగబా వెళ్ళి జనలతో కలుసుకున్నారు. వను 

గుల ఘీంకారాలూ, రథాల (కీంకారాలూూ, గు(రాల నకిలింపులూ 

చెవులు ట్ తించాయి, బాగా వ్యాపించిన పెద్ద మేఘమాలలా 

అవువించింది క"రవ్వసై న్యం. మంచి ఏరరసంతో వుప్పాంగుతూ (పత్య తు 

మయింది పాండవా న్యం. కౌరవసేన చూసి తవమ్నసైన్వంలో 

ముందుకి వచ్చారు కృష్ణార్థునులు. సూర్యుడూ, చం(దుడూ ఇద్దరూ 

వొక్కూదగ్ది కే (పకాళించినట్లు అవుపించారు వాళ్ళు. తూర్యాలూ, 

సింవానాదాలూ చెల ౭ేగ్గి ఆయుధాలతో నిష్వులు రాలున్తూ, ఉభయ 

పశ్రూల చతురంగజేనలూ వోళోరుమని కలబడ్డాయి. ఇరుపశూల 

వీళలూ తోవమురాలతోనూ, (పాసలతోనూ చంపుకున్నారు. బల్లేల 

తోనూ, చాకులతోనూ పొడుచుకున్నారు. గండ గొడ్డళ్ళతోనూ, 
కత్తులతోనూ నరుకుకున్నా రు. గదలతోనూ, ముసలాలతోనూ, 

ముద్ద రాలతోనూ బాదుకున్నారు. గదలతోనూ, (పొసలతోనూ 
తలలు వగలగొట్టుకున్నారు, కలబడుతూ, తపూకుంటూ, గుంపులు 
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గుంపుల బుపోతూ విడిపోతూ, తరుముతూ, నిలబడుతూ పోట్లాడారు. 

ఎన్నో చోట్ల, ఎన్నో ర కాల, ఎన్నో మువలయి జరిగింది యుద్ధం. 

తాటిచెట్టుజెండా తళతళా మెరుస్తూవుంకు మంచి ఉత్పా 

వాంతో అర్జునుడిమిో దెకీ రథం వురిక్రించా డు భీష్ముడు, దురో్యోధనుడూ, 

(దోణుడూ, వివింశతీ, కృపుడ్యూ సోమదత్తూ, శల్యుడూ భీష్ముడి వెంట 
వురకలు పెట్టారు. ఆ వకుగురినీ ఎదిరించాడు అభిమన్యుడు. వాళ్ళు 

కొడుతూనవున్న బాణాలన్నీ అడ్డులేని బాణాలతో తుంచేసి, అగ్ని 

వోో(తుడిలా* (పచండమైన కేజస్సుతో రణవేదికమిోడ వెలిగిపోయా 
డతడు. 

అభిమన్నుకో డాకేసి భయంకరమైన బాణాలు అర్జునుడిమోద 

పించాడు భీష్టుకు.. గొప్పగొప్ప బాణాలతో వరనపెట్టి నరికే 
ఇాకు అర్జునుడు. అలా ఘోరంగా జరిగిన ఛీప్మూర్టునులయుద్ధం ఉభయ 

సేనలూ ని వ్వెరపడి చూశాయి కొంచేపు, 

అశ్వ తామా, భూరి(శవుడూ, శల్యుడి కొడుకూ, చి(త సేనుడూ 

మదగజాలు సింహంకొదమని పొదివినట్టు అభిమన్యుణ్హి చుట్టుముట్టారు. 

చూస్తి మెల్లి గా నవ్వుతూ అశ్వ న్ఞావు గుండెలమోాద బాణంకొట్లాడు 

అభిమన్యు కు, శల్యుడికొడుకు జెండా ఎగరకొక్తుశాడు. చిత నేనుడి 

ధనుస్సు విరిచేశాడు. భూరి(శ్రవుళ్లో కీచుకీచు మనిపించాడు. వీళ్ళూ, 

దురోధనుడూ మొదలైన ముందటి ఆరుగురూ కలిసి వొక్క మొగిని 

అతడిమోాద ఇభాణాలు రువ్వారు. ధనుష్టంకారం చేస్తూ అంతమంది 

తోనూ అద్భుతంగా పోరాడాడు అభిమన్యుడు. మహారాజా, వాస్త 

లాఘవంలోనూా, అధికబలంలోనూ, శౌర్యమహిమలోనూ, అధిక 

మైర్యంలోనూ. అభిమన్యుడిముందు మనమహోపేరులు దిగదుడుపుకైనా 

సరికారంశు నము. 

19 
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అలా పదిమందితోనూ పోరాడుతున్న ఫొడుకుని చూసి 
గట్టిగా సింవానాదంచేసి వచ్చిపడ్డాకు అసురుడు అందరికీ అన్ని 

రరూపులయి, నొప్పించీ చిక్కు-పెళ్తునీ వొదిలి పెట్టాడణడు. దాం కో 

నీకొడుకు పంపడంతో చే (తీగర్హులూ, కృృత వర్మా, శీక్షయులూ ఇరవె 

అయిదు వేల రథాలవాళ్ళని వేసుకుని అభిమన్నుర్లో ముట్టడించారు. 

“సాంధ్రీ ఆదినో అటు పరుగెతించు మన రథంి లోపల 

చొచ్చుకుపోయి యుగ ంచేస్తున్న అర్జును దూరంనించే మూసి, విజ్బం 

ఖించి సారథిని తొందర చేసే కాడు ధృష్టద్యుమ్ను శు. వాడివాడి బాణా 

లతో శృకువుల్ని జజ్జరిల్లజేసేస్తూ, కౌర్యప రాక్రమాలతో విజృంభి 
స్తున్న సేన వెనక వేసుకుని, అర్హునుడిరథం దాటుకొంటూా మనళ్ల నమా వ 

నొలాడతడు,. వస్తూనే కృపా చార్యుల్ని మూడు బాణాలతో కొట్టాడు. 

కల్యుడిమోాద పది బొణాలు వేశాడు. ఒక బాణం వేసి ధృఢ గతు 

డయిన కృత వర్మ గు(రాలూ, రథమూ కూలగోొన్లు కొడు ఉ(గుడయి 

వోయి అతడిమోద గటగటా పది బాణాలు కొట్టాడు శల్యుడికొడుకు. 

అతఢినారథినీ పది బాణాలతో శకెవ్యుమనిపించాడు. కోపంతో మండి 

పడ్డాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఎ(రవడ్డ అతడి మొహంలో చిరునవ్వు మొలక 

'లెత్సింది. ఆటోపంతో శ ల్యుడి కొడుకువిల్లు సెళ్ళుమని'పించా డతడు. 

నాగుపాముల్లాటి బాణాలు అతడి వొంటిమాద నాటించాడు. ఆ 

వూపుని అతడి సారథిన్ చంపేశాడు. గురాలూ కూల్చే), శాడు. 

రథంపోయి, మానసమే వావానం చేనుకున్నూడు శల్యుడి 

లొడుకు. కత్తీ, డాలూ పట్టుకుని, రెక్కల పెనువాము'లాగ ధృష్టద్యు 
మ్వుడిమోద కలబశ్డాశు. అతడి శౌర్యం ఉభయసేనలూ మెచ్చు 

కున్నాయి. చూసి పాండవులు భయపడ్డారు. థనృవ్టద్వుమ్ను్నుడి 

బాణాలన్ని డాలుతో కాసుకుంటూ, తళతళా ఖడ్గం రుఖభికిస్తూ, చిత 

గతులలో అతీడిమోద పడ్డాడు, చప్పుని గద తీశాడు ధృష్పద్యు 
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మ్నుకు. పూనిెన్ని వొక్కొటి బాదాడు. ఫెళపెళ గుండయి 

పోయింది శల్యుడికొడుకు డాలు, ెండోదేబ్బ పిడుగులా పడింది. 

భళ్ళున తీలపగిలింది, ఇటు (వాణాలూ, అటుక త్రీ వొదిలేసి కొండలా 

కూలివోయాడు శల్యుడి కొడుకు. భయపడిపోయి కలతవడి పోయారు 

కౌరవులు. 

కొడుకు కూలిపోడంతో నే నిలువునా మండిపోయి ధృష్టద్యు 

ము డిమోద కలబడ్డాడు శల్యుడు, వరసపెట్టి మంచి ఉజ్వలమైన 

బాణాలు వొదిలి పెట్టాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

ధృత రాముడు : మానుషం ఎందుకు పనికివస్తుంది ? అంతా 

దై వాధీనం మన అన్ని అక్షోహీణుల నేనా గెలుచుకుంటారు పాంశ 

వులు. చావూ, బౌథా మనవాళ్ళవంతు,. గెలుపూ, సంతోవమూ 

వాళ్ళవంతు. ఇటే. సీదగ్గిర వింటున్నాను. సంజయా, తుదకి సిరీ 
సంపదా పాండవుల చేతిలోనే పడుతుంది. దుర్యోధనుడి దుర్గ యంవల్ల 

దుర్యార్శలు వింటూ దుఃఖవడే దుర్లతిపట్టిండి నాకు. పాండవుల్ని 

గెలిచే ఉపాయం కనిపించ లేదు. 

సంజయుడు ఏ అవును నువ్వన్న దాంట్లో పిసరంతా సంబేవాం 

తేదు. సీ చతురంగబలం ఎంతో నాశనమయిపోయింది. ఇక 

ముఖ్యులు కూడా రాలిపోతారు. నౌరే, తరవాతసంగతి విను. 

శల్యుడు లెక్కా-జమాలేని బాణాలు కొట్టాడు. ధృష్టద్యుమ్ను డూ 

అపరిమిత మైన బాణాలతో ముంచెత్తాడు. శల్యుడు ధృవద్యుమ్నుడి 
విల్లు విరిచేసి, రకరకాల అ(స్తాలతో అతణ్ణి మూడు చెరువులనీళ్ళూ 

తాగించాడు. అప్పుడు అభిమన్యుడు వచ్చి శల్యుడిమోాద వురికాడు. 

దుర్యోధనుడు పురికొల్పడంతోచే దురు ఖుత్యూ దుసన్సవాుడూ. దుర్గ 

రణుడూ సత్య వతుడూ చిత్రసేనుడూూ  పురుమి[తుడూూ వివింశతీ, 

వికర్షుడూ - ఇంతమంది పరిగత్తారు. అయితే అభిమన్నుణ్రి ఎదిరించ 
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ఉనికి జంగేసి, ధృష్టద్యుము్ను కో చుట్టుముట్టారు. కొ.కు. కూ 

"లెక్క జేనన్ని బాణాలు వేశారు. చలించకండా వొక్కొక్ళడిమూదా 

లెక్కలేనన్ని బాణాలు వేశాకు ధృవృద్యుమ్నుడు. కరలాఘవం 

చూపెట్టి అంతమందినీ కుది వేసి వొదిలిపెట్టా డతడు. 

మేనచూమకి ఆశ్చర్యమూ సంతోవమూూ, కలిగినట్టు నకుల 

నవా బేవులు శల్యుడివావ శరవర్షం కురిపించారు. అతడున్న్నూ 

బాణాలతో ముంచెత్తాడు వాళ్ళని. వాళ్ళకి దన్నుగా యమపదుదూూ 

విరాటరాజూ నేనంత్తో శల్యుడి విరా ద కలబడ్డారు. మున వాళ్ళలో 

చేరుపడ్ల్డ మొనగాళ్ళు శల్యుడికి సహాయ్యం చేశారు. 

మధ్యా్యాావ్నా మయింది. సూర్యుడు నడిమింటికి వచ్చాడు, 

“ల వాశే యుద్ధం అంతము మిువో వాలి”- తీ వమైనకళోపుతో 

గద తిప్ఫుతూ నీకొడుకుమోాదికి రథం పరిగిత్తించి అన్నాడు భీముకు. 

భయంతో తిడిబడిపోయారు నీకొడుకులు, అప్పుడు ఉ(దేకంతో 
మగధ రాజుని పురికొల్పాడు దుర్యోధనుడు. వనుగుమందలతో భీముడి 
మోదికి పరిగెతొడు మగధరాజు, వనుగుముందలు చూడగానే ఎక్కడ 

లేని ఉత్సాహమూ పుట్టుకువచ్చింది భీముడికి భుజంమిద గద పెట్టు 

కని గర్వంగా కులుకుతూ రథం దిగా డతడు. పర్వ తాలమిాద వాలిన 

శుహో వాయువులా౫ భీవణంగా వనుగులమాద వురిశేసి, పెద్ద సింవా 

నాదం చేశాడు, గుండెలుపగిలి కలగుండుపడిపోయాయి వనుగులుం 

అలా, చేవతలున్నూ భోయపడిపోయినట్టు మహో వేగంతో విక్రమ 
పహోారం మొదలెట్టా డతడు. అభిమన్యుడూ (జాషది కుమా ళ్ఫూ, 

సకులసపహా చేవులూ, ధృష్టద్యుమ్ను శూ వనుగులమిద బాణాలు 

వేస్తూ భీముడికి రెండుపక్కలా చేరారు. నకులుడికొడుకు శతానీకుడు 

వనుగుల తలలు బాణాలతో ఇడగొడుతూ విజృంభించాడు, 
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మగధ రాజు తన మదపుశునుగు అభిమన్యుడిమిాదికి వురికిం 

చాడు. బొగా మెరుస్తున్న బాణ మొకటి తొడిగాడు అభిమన్నుడు. 

ఘోరంగా వొదిలిపెట్టాడు. వనుగు నుదుటిమోద తగిలి కుంభస్థల ౦ 

దదూసుకుపోయింది బాణం. అంతలోనే కళ్ళు జి గేలుమన్నట్టు మరొక 

బాణం కొట్టా డతడు, మగధరాజుని ఠారుమనిపించాడు. రెండు 

వీనగులూ వొక్క-సాఆే కింద దొర్లి పోయాయి. 

ధృష్టద్యుమ్నుడు తభతళలా కుకున్న బంగారం మొదళ్ళ బాగ్యా 

లతో మగధ వనుపసేన యావత్తూ చిందరవందర చేసీ భాడు. అతడి 
పి రా వేశం పగ వాళ్ళునూ పాగిడారం కే నము. విడుగులాటి గద 

న్; 

పట్టుకుని వొళ్ళు తెలియకండా వనుగులు వేటాడాడు భీముడు. కొన్నిటి 

తొండాలు నలగ్గౌాక్రేళాడు. కొన్నిటి దం తాలు విరిచేశాడు. కొన్నిటి 

కుంభస్థలాలు భళ్ళు మనివించేశాడు. కొన్నిటి ౪ ళ్ళు వివి చేసేశాడు. 

కొన్నిటి పక్క-లు విరగదన్నే ఛాను. కొన్నిటి వీప్రలు వీచువీండి చేసే 

వాడు. ధృప్రద్యుమ్ను డూ, అభిమన్యుడూ ముదలెన వాళ్ళూ 

భీముడితో కలిసి వాడివాడి బాణాలతో ఆ వనుగుల్ని నానాఇదీ చేసేసి 
దుళ్ళ గొట్టారు. భీముడు వురికిన చోటల్లా అతడి ముందు వనుగులు వొరిగి 

పోతూవుండేవి. నెత్తురుకక్కు-కుని కూలిపోతూ వుండేవి. కలయదిరు 
గుతూ వుండేవి. కింద దొర్హిపోతూవుండేవి. వనుగుర క్షంతో గడా, 
తానూ తడిసిపోయి (పళయకాలయముడిలా పే కేగిపోయి మగధ నేన 

వీనుగు పెంట చేసేశాడు భీముకు. జడివానలా పడుతూన్న శాణాల 

వల్తా, పిడుగులా పకుతూన్న గవవల్లా కలతీపకిపోయి, బౌధపడివోతూ 

వ్రున్న ఏనుగుల్ని గొలాడు వౌడుపుశో మందలు రొప్పూకుపోయినట్లు 

తరుముకు పోయాడతేడు. సెకుగాలికి కొట్టుకుపోయే మేఘాల సంపు 

లాగ ఇల్లా చెదరయిపోయి తమ సేన పడదొశ్కేస్తూ దుర్యోధనుడి 
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మిదిశే పరిగాతాయి వనుగులు, వాటిని అదిలిస్తూ తన యావత్తు 
నేనా పురికొల్వాడు దుర్యోధనుడు. 

రాజు పురికొల్పడంతో నే అమావాస్వనాము అదికంగా ఉప్పాం 

గిన సము[దంలా ఫీముడిమిావ వకగబడింది కొరవ సేన. అయితే అంత 

నేననీ వొక్క అడుగ నా ముందుకి రానివ్వ లేదు థీముడు. యానా 

వొడ్డులాగ ఆతేశా pre అలా నిలిచేసి, "పెద్దరం"కె చేసి అమాం 

తంగా కలబడ్లాడు, ధృష్టద్యుమ్ను డూ, అభిమన్యుడూ మొదలైన రథి 

కులున్నూ అతడికి తోడయారు. అతడి వలపటాా చాపటా నడిచి 
తేమ (పతాపమంకా (ప్రదర్శించారు. పుంఖానుపుంఖంగా వొక్క 

ముగిని చాణాలు కురిపించారు. కౌరవసేన కల్లోలం చేసేశారు. అడివి 

దహించే అగ్ని హో(తుడిలా౫ కారవవూ న్ర్యూహామం తా పొాడిపొడి చేసేసి 

ల రేగిపోయాడు భీముడు. ఎంత పోట్లాడుతూవుంశే అంత, వుబ్బి 

పోతూవుండేది అతని శరీరం. అంత వుప్పొంగిపోతూ వుండేది మనస్సు. 

రొము లోనూ, నడ్జితోనూూ, తొడలతోనూ, పాదాలతోనూ, యావత్తు 

శరీరంతోనూ దుర్యోధనుడి గురాలూూ రథాలూ, వనుగులూ, 

బంట్లూూ - చతురంగబలం యావత్తూ నేలమిోద మచ్చుకి లేకండా 

నిష్టురంగా తరిమేశా డతడు. మదపుకేునుగు చెర్లాటమాడి కుమ్మే స్తే 

తుంగమడుగు ఎలా అయిపోతుంది, అదిగో అలా అయిపోయింది మన 

జీన, అంతమై న్యమూూ అడౌలె త్రిపోయింది, తడబడిపోయింది, నిచ్చెర 

పోయి నిలబడిపోయింది. భీముడి చూట్టుపట్లకి వెళ్ళడానిక్కి అతణ్ణి "తేరి 

చూడడానికి మనవాళ్ళలో అక్కడ ఒక్కడికీ గుండెలు లేకపోయాయి* 

ఒకళడినోటా ఒక మాట సపెగిలిలే వొట్టు- 

అలా కార్చిచ్చులా చెలశేగిపోతూవున్న భీముడిమోదికి) 
ఉరుముతూన్న మేఘంలాగ మహావేగంతో రథం పరిగి త్తిస్తూ 

శరవర్షం కురిపిస్తూ వచ్చాడు భీష్ముడు. అతణ్ణి రభ సంగా ఏరత్వంతో 
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ఎదురుకున్నా డు సాత్యకి. అదిచూవొడు అలంబుసుడు, ఆకాశం 

పగిలిపోయినట్టు అరుస్తూ వచ్చి సాత్యకిని డీకొన్నాడు. త్యీవమయిన 
వది బాణాలు అకకడి అవయవాలమిద నాటించాడు బాగా వొళ్ళు 
మండింది సాత్యకికి, ౫బాగజాొ నాలుగ ఇనపటొాణాలు కొట్లాడు. 
ఆలంబనుడు వెనక్కి. తోశాడు, వీరావేశంతో సింవానాదంచేశాడు 
సాత్యకి, అతడి సింవానాదం విని కళ్ళకొస సలు ఎరుపెక్కి. వీరరసో[ చే 
కంతో చూశాడు భూరిశ్రవుడు. చ(రున వెళ్ళి సాత్యకితో కలబడ్హాడు. 
“అడిగదీ!” అంటూలఅరిచారు కౌరవులు. అలా కలబడి తొమ్మిది 

ఇనప బాణాలు సాత్యకివిరాద నాటించాడతడు. దాంతో "బాగా సాన 

పెట్టిన బాణాలు వర్షంలా కుమ్మరించి అతణ్ణి ముంచెత్తాడు సాత్యకి, 
అక్క-సుపట్టి తమ్ముళ్ళతో భూరి శ్రవుడికి అండగా పరిగెత్తాడు దుర్యో 
థనుడు. అటు పాండవులున్న్నూ సాత్యకితో కలిసి ఘోరంగా బాణాలు 

కుమ్మరించాడు, భీముడు ట్ర (వకాళించాడు. నీకుమాళ్ళ 
మోదికి పురికి వెంటదరివూడు, తమ్ముళ్ళు తోక ముడవడంత్రో నే 
శింవానాదం చేస్తూ దారుణంగా భీముడిమోాద కలబడ్లాణు దురోద 

నుకు. అతడి వొళ్ళు తూంట్లుపడ్తట్టు తొమ్మిది స కొట్టాడు. 

అందాకా కింద నేవుండి పోట్టాడుతున్నా డు భీముడు. సారధికి క్ట 

వేసి చప్పున రథమెక్కా డతడు. కళ్ళల్లో నివ్వలు కురుస్తూ అట్ట 
హోసం చేశాడు, ఒక్క పెట్టుని ఉగగతితో పది బాణాలు దుర్యో 

ధనుడికి తగిలించాడు. మరిమూడుహాణాలు అతడి సారథి నందకుడి 

మిద వే కాడు. 

నిలువునా నిప్పులు కళక్కాడు దుర్యోధనుడు. బాణాలు 
(పవాహాొంలా వేసి భీముశ్తే ముంచతౌడు. మూడు బాణాలు అతడి 

సాంధి విళోకుడిమాద వేశాడు. మరొక బాణం వేసి భీముడి గొప్ప 
వి విరిచేశాకు. కోపంతో మండిపోయి వరొకవిల్లు పుచ్చుకున్నాడు 
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భీముడు. ఉ(గమైన ఛాణంతో దుర్యోధనుడి ధనుస్సు నరికే శాడు, 
మరో ధనుస్సు తీసి, పికుగులాటి బాణంతొడిగాడు దుర్యోధనుడు. 
భీముడి ఎదురొమ్ముమూ ద దారుణంగా కొట్టాడు. దెబ్బతో మూర్చ 

పోయి పడిపోయాడు భీముడు, అభిమన్యుడూ, ధృష్టద్యుమ్నుడూ, 

(దౌ పదికుమాళ్ళూూ అదిచూసి మండిపోయారుం ఒక్క మొగిని 

బాణాలతో, దుర్యోధన క్లే ముంచెత్తారు. 

భీముడు తెలువుకున్నాడు. కాలయముడిలాగ విజృంభించాడు. 

దురో్యోధ మడిమిా దా, శల్యుడిమోా దా దుర్తాంతమైన పరా(క్షమంతో 

కలబడ్డాడు. : మహో వేగంతో వాళ్ళని బాణాలతో కవే కొడు, సీసెని 

కులు చుట్టువట్ల చేర తేక పోయారు. సింపాంచూసే, వనుగు తెలాఅయి 

పో తాయి, అదిగో అలా అయిపోయారు వాళ్ళు. 

అపరాస్తామయింది. 

నీకుమాళ్ళు చీనానీ, సుషేణుడూూ జలసంధభుడూ, సులోచ 

నుడూూ భీమసేనుడూ, భీముర కుడూ, వీర బచావుమూ, దువ దర్భ నుడూ, 

దుర్శుఖుశూ, వివిత్సుడూ వికటుడూ, ఉగుడూ అలోపుడూ, 

సముడూ = ఈపద్నాలుగుళూ ఎన్నో అన్ని బాణాలు రువ్వుతూ 

భీముణ్ణి ముట్టడించారు. పెద్దపులి లేడివిల్లలమిద కలబడినట్టు వాళ్ళ 

మోద క లబడ్డాడు భీముడు. ఒక్కు- వెడల్పాటి బాణంతో సేనాని తల 

నరికేశాడు, మూడు బాణాలతో జలసంధుణ్లి యమలోకం పం వేశాడు. 

నుషేణుడి గుండెలమిద వొక ఇనపబాణం నాటించి పడగొన్లు వాడు. 

అయిదు బాణాలతో ఏర బావాుణ్లి చంపేశాడు. ఒక వెడల్పాటి 

బాణంతో ఉ్యగుడి తల కుండలాలతోకూడా ఎగరగొ కై కాడు. భీము 

చేనుక్లే, భీమురథుణి వొక్క-మొగిని లెక్కు_లీనన్ని బాణాలునేసి కూల 

గాన్టేశాడు నవ్వుతూ నాలుగు బాణాలతో నులోచనుణ్ణి కడ లేర్చే 

ఇాడు. తక్కిన వాళ్ళు భయపడిపోయి తోకముడిచే శారు. 
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“అయ్యా, చూస్టాకేం ! రాజకుమాళ్భని భీముడు చంజేస్సు 

న్నాడు! భయపడతాచేం*”ి _ పిరరథికు లందరినీ చూసి పురి 

కొల్పుతూ శేశకలువేసి వురికాడు ఛీమ్మ నేనానిం అతణ్ణి దాటుకుంటూ 

తన మదపుశేనుగు భీముడిమిోదికి పరిగెత్సించి బాణాలతో అతణ్ణి 
క ప్పె శ్తుళాడు భగదత్తుడు. మేఘాలు కచ్చ్పీస్తే సూర్యుడెలా అవువి 

స్తాడు, అలాగ భగదత్తుడి బాణాల్లో అవుపించాడు భీముడు, 

అభిమన్యుడూ మొదలైన ముఖ్యులు అది చూధొారు. చలించ 

కొండా కలబడి వనుగు మాద వరస పెట్టి శాణాలునాటించారుం ఒళ్ళంతా 

రకం థారలుకడుతూవున్నా భయంకరంగా" విజృంభించిం దది. ఒక్క 

మొగిని భోరున సెలయేళ్ళు (వవహిస్తూవుంక్కే కులాసాకోసం 

నాట్యంచేసిన నడఫొండలా అవువించిం దది, ఆలా చెల జేగిపోయి 

సెన్యం చంచేస్తూవుంకే పాండవయోధులు వొక్క_రూ దాన్ని నిలవ 

రించలేక నిచ్చెక పోయారు. అదిచూసి కౌరవసేన వాళ్ళమిాద 

మరింత విరుచుకుపడింది. సంతోవంతో దుర్యోధనుడు రథంపరిగౌ_త్తిం 

వాడు. తెగించి ఛీముడిమూద కలబడ్డాడు. వరసపెట్టి గట్టిగట్టి ఇనప 

బాణాలు అతడి గుండెలమోద నాటించాడు. మూర్చ్భపోతూ జెండా 

కొయ్య వూతపట్టుకున్నాడు భీముడు. దాంతో వెరి కేకలు వేసేశారు 
మనవాళ్ళు. 

చూసి సింవానాదడంచేశాడు ఘటోత్కచుడు. తండిదగ్గరికి 

వచ్చాడు. ఇది మాయాయుదగ్దానికి తగిన నమయమని ఛావించాడు. 

పాండవుల నహాయంకోసం చేవేం[దుడు ఐరావత మెక్కివచ్చాడని 

శత్రువులు అనుకునేట్టు, కై లాసపర్వతమంత ఎత్తూ నాలుగ 

దంతాలూవున్న వనుగుమోద కూచుని, వజాయుధం పట్టుకుని వెయ్యి 

కళ్ళతో (పత్యత మయా డతడు. అంజనం వామనం మొదలైన దిగ్గ 

జాలవంటి పనుగులవిాద దిక్నాబకులలొగ తోడి శాతస్తులం అతడి 
20 
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"రండుపక్సలా నడిచారు. దురుసుగా వచ్చి వాళ్ళంతా దుర్యోధనుడి 

మిోదపడ్డారు. అడ్డుకోవచ్చిన భగదత్తుడి వనుగుమిదికి వురికి బాణా 
లతో కొట్టి, వనుగుల దంతాలతో పొడివీంచీ, దాన్ని నానాబాథా 

పెశుశారు, భయపడిపోయి బెబేలుపడిపోయి, వెనక్కి_తిరిగి, మనసే 

నంతా తొక్కేస్తూ దిక్కు. లదరినట్టు పరుగుతీసిం దది. 

ఇలా ఘోరంగా భగదత్తుడి వనుగు తరిమేసి పే శేుగిపోయి 

దుర్యోధనుడిమోదికి పరిగత్తాడు ఘటోత్కచుడు. 

“భుటోత[_చుడు తన మాయాగర్వంతో భయంకరంగా 

త యారయాడు, భగదత్తుణ్తి తరిమేసి దుర్యోధనుడిమోద కలబడ్రాడు, 

చప్పున అడ్డుపడక పోవడం పౌరుషం కాదు. రాతుసుణ్ణి ఘీరాయిం 

చాలి. జంశేరకం కాదు భగదత్తుడు. భుటోత్క_ చుక్ణి మూడు 

చరునులనీళ్ళూ తాగించగలడు. అయితే వంలాభం! ఏనుగు ఆగడం 

లేదు. “అదిగో ఘటోత్కచుడి వనుగు రారాజుమోాదికి వురుకుతూ 

వుంది” - (దోణుడితో అంటూ వనుగుని కొట్టండని యోధథులికి 

చెయ్యివిసిరి తీనరథం ముందుకి పరిగెత్తించాడు భీమ్ముడు. (దోణా 

చార్యులూ మొదలే న మహారథుల. న్త్నూ అతడి వెంట వెళ్ళి దురో 

ధనుడికి అడ్డుపడ్డారు . ఘటోత్క_ చుడిమిద రకరకాల అస్త్రాలు 

(పయోగించారు, ధర్మరాజూ మొదలైన పాండవులూ, (దువదుడూ, 

వీరాటరాజూ మొదలిన దండనాయకులూ ఘటోత్క_ చుడితో 

కలిసి అపరిమితమైన బాణాలు వేశారు. ఘోరంగా జరిగింది 

యుద్ధం, భీహ్ముడు అపరివిత మైన పరా(క్రమంతో పాండవనేన ఖండిం 

బొడు. ఘటోత్కచుడు అడ్గూ ఆపూ లేని మహాోవి(క్రమంతో సింవా 

నాదంచేశాడు. అతడి వనుగులు నలీశేగిపోయి, నీళేన యావతూ 

ఉింగరవందర చేసేశాం, 
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“బ్తతడితో ఇప్పుడు యుద్దం చెయ్యడం నచ స్ప లేదు నాకు” 

(దోణుడితో అన్నాడు భీము డూ “పొద్దు గుంకిపోతూవుంది. ఇవా 

భక్తి వెభిపోయి రేపు పొద్దున్న యుద్దానికి వద్రాం” అన్నాడు. 

*అజీ మంచిది” అంటూ తను రథాల వాళ్ళతో యుద్ధ మాపం 

డని సేనలు వెనక్కీ. మళ్ళించాడు [(దోణా చార్యులు. 

కౌరవులు వెనక్కా మళ్ళడంతో నే సింవానాదాలుచే శారు పాండ 

వులు, భేరీలు శంఖాలూ మొదలయిన తూర్యార వాలు ఖీవణంగా 

మోయించారు. నీకొడుకులూ, వేరుపడ్త సేనానాయకులూ చిన్న 

బుచ్చుకుని విడిదలకి వచ్చేశారు. ఘటోత్క_చుణ్రై (బవా రథం పశ్రుసి, 

నవ్వుతూ కేరుతూ తము శిబిరానికి వెళ్ళిపోయారు పాండవులు, 

ధృత రాష్ట్రుడు : సంజయా, యుద్దంలో ఎప్పుడూ పాండవులు 

పై చేయీ, పరా[కమంలో నాకోడుకులు తీసికట్టూ - ఇదే పాడు 

తున్నావు, తొలినించీ ఇచే వింటున్నాను. భీము శతా (దోణుడూ, 

శల్యుడూ - ఇంకా ఎతోఅంతమంది మహో యాధులు మన సేనలో 

వున్నారు. ఇంతలేసి వాళ్ళని తుక్కుకింద క కేసి, వాళ్ళు ఇంత 

వాళ్ళవడంలో వమిటి రవాస్యం ? మందా ? మాయా! మం[తవూ ౫ 

సంజయుడు ఏ మందూ మాయా మంతమూ వది కాదు. 

మవారాజా, దీనిలో వున్న రవాస్యమంతా వొక్కశు ధర్మం, 

ధర్మమూ, సత్యమూ తప్పని వాళ్ళు పొండవులు, ధర్మమం కే అక్కర 

లేదు నీకుమాళ్ళికి. వాళ్ళకి తాళం వెస్తూ పావానిశే నెటుకున్నావు 

నువ్వు, అదంతా వమవుతెంంది మరి ! ఊరికే పోతుందా? ధర శం 

గెలవదా? వాళ్ళు గలవడమూ మిరు నోడిపోడమూ తప్పదు, 
ఆనాడే చెప్పాడు విదురుడు. మనకి కొతేముం దిపుడు ! 

నువ్వు ఇప్పుడు అడిగినళ్తు ఆవాళ రాతి దుర్యోధనుడూ 

అడిగాడు భీమ్ముల్లి. ఆయన వమన్నాడో చెపుతాను విను “మొదటి 



1454 వ్యావవహారి కాంధ్రమహాభారతం 

నించీ నీ చెవిలో /హాకుక ట్లి పోరుతూ వచ్చాను. సాండవులికి 

(శీకృృముడు సవోయుడయి వుండడంచేత వాళ్ళకి ఏదీ అసాధ్యం లేదు. 
ఆపర మేళ్వరుడి మహత్వం తెలిసిన వాళ్ళు కొంద జే. తెలియని వాళ్ళు 

చాలామంది. తెలిసిన వాళ్ళకి ఆపదలుండవు. పాండస్రలు తెలుసుకుని 

ఆయన న్నాశయించారు,. నువ్వు లత్మ్యుపెట్టవు. చెపుతాను విను, 

మానససరోవరం ఉత్తరాన పర్వతశిఖరంమిద వొళనాడు (బహ్మ 

చేవుడు కొలువు తీర్చాడు. దేవతలూ, మునులూ, గంధ క్వులూ, 

అప్పరసలూ ఆయనని సిపిస్తున్నారు. ఇంతలో మణులతో మెరిసిపోతూ 

వొ. విమానం ఆకాశంమోద అవ్రపించింది. అందులో పర మేళ్య్వరుడు 

వండడం తెలుసుకున్నాడు (బహ్మ్మ. సంతో వంతానూూ, సం(భమం 

తోనూ లేచి నమస్కరించాడు. “(పభూ, లోకాలన్నీ ఉత్పత్తి 
చేసావు; నిలుపుతావు; నాశనంచేస్తావు, అంతా నినోడం నీకు. 

మునులు నిన్ను అర్చిస్తారు. గుణసమ్ముదుడివి. నిర్లుణాత్మికుడివి. 

దుఃఖమూ, భయమూ తొలగించే పాదాలు నీవి. ళుభకరమూ ర్రీ, 

ఓ నారాయణమూార్తీ, నికు జన్మించి ఈలో కాలన్ని నిర్మించాను నేను, 

నిరషీణవ'ల్రే ఇవి నిలబడి వున్నాయి. దేవ్యా రాతసులు సాగిస్తూవున్న 

ఘోరాలవల్ల మునువ్యలోకం ఇప్పుడు థో భవకిపోతూవుంది. అంచేత 

కరుణించు యదువంశంలో అవతిరించు. ని సఖుడె న నరుడితోకలిసి 
నరలోక లో జన్మించు. నానా రాతుసనాయకులూ. పెడుతూవున్న 

వీడ తొలిగించు. భూ భారం తగ్గించ! అంటా _ట్రార్థించాడు, నారా 

యణుడి పక్కనే నిడిలా ఎప్పుడూ వొదలకండా వున్న నరుడనే 

మవోపురుషుణ్తికూడా అలాగే వినయంగా వేడుకున్నాడు. నారాయ 

ణుడు దయవొలికిస్తూ చల్వనిచూపు చరాశోౌడు, *స చే అలాగేశానీ” 

అన 'సెలవిచ్చిఅంత ర్రానమయాడు, అదం తాచూసి (బవ్యాకొలువులో 

వున్న. యావన్నందీ ' ఆశ్చర్యపోయారు. “ఇంత వనినయవి ధేయుతలతో 
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(పార్థించావు. ఎవరు పళ్ళు?” అని (బవ్మ్మచేవుల్ణి అడిగారు. “పరమ. 
మునీశ్వరులు ఏళ్ళు” అన్నాడు (బహ్మా - “ఆదిఫురుషులు, నర 

నారాయణులు నాకు ఆ రాధ్యులు, వాళ్ళిదరినీ భూలోకంలో పుట్టండని 

(పార్థించాను. దానికి దయతో అంగీకరించారు. భూమ్మాద విలాసంగా 

పుట్టిన వీళ్ళని “కీవలం మనుమ్యులే అనుకుని లెక్క చెయ్యని వాళ్ళు 

చెడ తారు. అలా కాకండా వాళ్ళని తెలుసుకుని భ్ కిలో కొలిచిన 

వాళ్ళకిమా (తం శుభం కలుగుతుంది.” అని చెప్పి (బవ్మా తన లోకా 

నికి వెళ్ళిపోయాడు. కొలువులో వాళ్ళంతా తేమతిమ స్థానాలికి వెళ్ళి 

పోయారు. ఈకథ నేకు నారదుడూ, జామడగ్నుస్రడూ, వ్యాసుచూ 

మొదలై నవాళ్ళవల్ల ఏన్నాను. నరనారాయణుల తో విరోధం వద్దని 

లోగడ మజోమునులు నిన్ను వారించారు కదా! అయినా నువ్వు 

మదాంధుడవమి వినలేదు. ఇక నేనా కృషముణి ఆశయించు. పాండవు 

లతో పొత్తుకలిగి మసులుకో” అనిచెప్పి వూరుకున్నాడు భీష్ముడు. 

నీకుమారుడు అదంతా పెడ చెవినిపెట్రాడు. తగిన వాళ్ళు చెప్పిన హితో 

పటేశం వినక పోవడం మోకున్న చే కదూ, సరే తరవాత సంగతి విను 

ఐదోరోజు 

మర్నాడు తెల్ల వారింది, భీమ్మల్ణి ముందు పెట్టుకుని సము(దం 

పొంగివచ్చినట్టు రణస్థలానికి తరలివచ్చింది కౌరవసేన, మకరవ్యూవాం 

పన్ని కయ్యానికి కాలుదువ్వుతూ నుంచుంది. అటు పాండవులూ వచ్చే 

శారు. శీ నవ్ర్యూవాం పన్నారు వాళ్ళు. వ్యూహం మొవాంలో 

భీముడు నుంచున్నాడు. కళ్ళలో ధృష్టద్యుమ్నుడూ, శిఖండీ నుంచు 

న్నారు. శిరస్సులో సాత్యక్కీ కంఠంలో అక్టునుడూ నుంచున్నారు. 

ఎడమ లెక్కలో విరాట రాజూ (దుపదుడూ, కుడి లెక్కలో కేకయులూ 

ముకరరి; ముసలి. శనం: కా 
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నుంచున్నారు. వీపున అభిమన్నుడూం. _జాపది కుమాళ్ళూ, తోకలో 
నకుల సహా బేవులతో కలిసి ధర్మరాజూ నుంచున్నారు, 

ఇలా రెండుసేనలూ వ్యూహాలు పన్ని యుద్ధానికీ సిద్ద పడ్డాయి 

ఒక వ్యూహాం మొసలి. రెండోది డేగ. మొసలి మొవాం చీల్చుకుంటూ 

లోపల చొచ్చుకుపోయాడు డేగచుంచు భీముడు. ముసలి మొవాం 

లోనే వున్నాడు భీముడు. ముందు అతడిమి దే కలబడ్డాడు భీముడు, 

బాణవర్షంతో అకతిణ్లి ముంచెత్తాడు. నెయ్యిపోసిన అన్నివాో(తుడి 

లాగ జేచాడు భీముడు, భీముణ్ణి కీ చుక్తీచుమనిపించాడు. [(లేతాగ్ని 

దహించినట్లు పాండవసేన మాడ్చి వొదిలి పెట్టాడు. అంతలో అర్జునుడు 

వచ్చిపడ్డాడు. దిన్యాస్తాలు వేసి భీష్ముడి గర్వం అణిచేశాడు, అడ్డూ 
ఆపూ లేకండా విజృంభించాడు, ఎండాకాలం సూర్యుడిలాగ కౌరవ 

నసేనమిోాడ తన (పతాపం చూపించాడు, మననేన నిలవలేకపోయింది. 

చెల్లా చెదురయిపోయింది, అదిచూసి దుర్యోధనుడు (దోణాచార్యులు 

దగ్గిరికివచ్చి ఇలాఅన్నాడు: “పాండవులంజే ఎక్కడలేని న్యాయాలూ 

వస్తాయి మాకు. నువ్వూ భీమ్ముడూ క ల్ళెరచేస్తే "చేవతీ అయినా 

నిలవలేరు. అర్జునుడు మన మైన్యం అలా మాడ్చేస్తూవుంకు మీరు 

ఉపేవ్నీంచి వూరుకోడం న్యాయ మేనా అని అడుగుతున్నాను?” 

“ఏం మాటలివి” అంటూ నొచ్చుకున్నాడు (దోణా 

ఇవార్యులు-ఎప్పుడూ వున్న దేనా ఇవాఖే వచ్చిందా వాళ్ళ,పతాపం! 

సమ్ముడంలో ఆనపతుంబ వస్తే పటినంత పడుతుంది, కాని అంతా 

పట్రదుక చా! ఇంతికీ వాళ్ళని గెలవడం మాతం వమాశళశక్యంకాదు. 

అది బాగా తెలుసుకోడం అవసరం నువు.” ఇలా అంటూనే 

పాండవ నేనమిదికి పరిగెత్తాడతిడు. (దోణాచార్యుల విజ్బంభణంతో 
తడబడిపోయి చెదిరిపోడం మొదలెట్టాయి పాండవనేనలు. అప్పుడు 

వాయు వేగంతో వచ్చి అతణ్ణి ఎదిరించాడు సాత్యకి, తభతళా మెరు 
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స్తున్న బాణాలతో అతణ్ణి ముంచెత్తాడు. నవ్వుతూ. కరుకయిన 
బాణాలు సాత్యకిమోద కురివించాడు (వోణుడు. దెబ్బలు తొింటూాన్నా 

కదలకండా తీ,వంగా పోరాడాడు సాత్యకి. అదిచూసి భీముడు 

సాత్వకితో కలిశాడు. వాడినాడి బాణాలు (దోణుడి మీద తగిలిం 
చాడు. శల్యుడూ, భీష్ముడూ (దోణుకికి తోడ్పడ్డారు. భీముడి 

మోదడం లంకిం చుకున్నారు. అభిమన్ముడూ, (చొపది కొడుకులూ 

చువ్యలలాగ వచ్చి వాళ్ళమోద పడ్డారు. అడ్డు లేని బాణాలతో 

వాళ్ళని ముంచెత్తాను. అల్లెతాడు మోగిస్తూ, అమ్ములతో ఆకాశం 
నించేస్తూ శిఖండికూడా మహో వేగంతో వచ్చి థీషు ట్లో ఆక్రమించాడు. 

ఆవడితీనమూ, ఆబికుసుతనమూ చూసి ఇటూ అటూ పరిగెత్తింది 

మన రాణువ. శిఖండి అలా రావడంతోనే మొహం తిప్పేసు 

కున్నాడు భీష్ముడు. “ఆడదానితోనా నేను పోట్లాడ తాను” అంటూ 
ఎదిరించకండా తప్పుకుపోయా డతడు. 

భీష్ముడు తప్పుకోగానే దోణాచార్యుల్ని కురికొలి పాడు 

దుర్యోధనుడు. పెద్దపులిలాగ శిఖండిని వెంటదరిమాడు (ద్రోణుడు. 

దాంతో కౌరవసేన యావత్తూ పొలి కేకలు వేస్తూ విరగబడింది. అటు 
పాండవులూ తిరగబడ్డారు. పెద్ద దొ మి యుద్ధం జరిగిపోయింది. 

ఘోరంగా తయారయింది రణరంగం. 

ధూళి మేఘం, కత్తులూ మొదలై న ఆయుధాల తళతభలు 

మెరుపులు, ధనుష్టంకా వాలు ఉరుములు. నెత్తురువానకి సరిగ్గా 

ఇవన్నీ సరిపోయాయి. పోగులుపడ్త గ్యరాల చేగుల్యూూ వనుగుల 

వీనుగులూ, రకాలతో తడిసిన తెల్లబట్టలూ, (వాణాలు బలిపెట్రిన 

భటుల క ఖేబరాలూ __ అబ్బ, దారుణంగా వుంది రణస్థలం. 

ఈఊభయ ప్తైన్య్యలూ గావు శేకలు వేస్తూ నరుక్కు.ంటూవుం శే, 

చాగాలు గుప్వుకుంటూ వుంట, గదలతోనూ తోమశాలతోనూ 
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కొట్టుకుంటూ వుంకే దిక్కులు గడగడలాడోయి. ఆకాశంమిద 

గుంపు గుంపులయి చూస్తూవున్న చేవతలలోనూ కోలావాలం 

బయలు చేరింది. 

ఆటు ఛీముడూ, ఇటు భీము తూ ఇద్దరూ రెండు కంచుబురుజు 

లాగ కాశారు. భీముడికి అర్హునుడు దన్న యాకు. భీష్ముడికి (ద్రోణుడు 

దన్నయాడు, ఎవరి పరాక్రమం వారు (పదర్శించారు. | 

క భింగుల వనుగునేన భీయుడిమోాదికి రెచ్చగొట్టాడు దుర్యో 

ధనుడు. ఇదే సమయమని దుగ|ోధనుడి త్రము లం యావన్నందీ 

ఖీముణ్లో చుట్టుముట్టారు. ఛీష్టుడూ, (దోణుడూ, కళిలంగగజనసేనా, 

సీకుమాళ్ళూూ - ఇంతమంది భీముడిమిద పడడంచూ స్తే "పెద్ద పర్వతం 

మోద దొంతర దొంతరలయి మేఘాలు కమేే స్తే ఎలా అవువిస్తుందో 
అలా అవు పించింది. | 

గాండీవం మోగిస్తూ ఇనుగాలిలా చెల కేగిపోయాడు అర్జునుడు. 

అంతమందినీ రొన్నిరొప్పి పడమోడి వొదిలిపెట్టాడు. కౌరవ 

కుమాళ్ళ రథాలూ ఇాళింగుల వనుగులూ అర్జునుడిముందు అర 

నిమివమైనా ఆగతేకపోయాయి. వెనక్కి. తిరిగిపోయి వెరిపరుగులు 

తీశాయి. ఇక తక్కిన బలగం సంగతి చెప్పే చేముంది! ముచద్చెమట్లు 

పోసుకుని భీమ్మడి వెనక్కి. పారిపోయింది. 

లేనిథైర్యం తెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. చెయ్యివిసిరి 

మళ్ళీ సైన్యం రెచ్చగొట్టాడు. *త్పావాం కలిగించి హెచ్చరించాడు. 
దాంతో కాంభోజ్ఞసెన్యనురా, గోపాలసేనాా సింధు గాంధార 

ఎసిన్వాలూ, డ్రిగర కళింగ సేనలూ వేనుకుని శకస్కీ జయ్మదథుడూ 

పడండంకు పదండంటూ పొండవులమోాదికి బయలు బే రారు. వాళ్ళకి 

దన్నుగా దుశ్శాసనుడూ బయలు డే రాడు. ఇంతమందీ వెళ్ళి భీముక్లో, 

అర్హునుళ్ణీ నుట్ల్టదీం చారు. 



భీమృ్మవ రగ ౦ 1459 

భీమార్షునలికి దన్నుగా ధర రొజా వచ్చాడు. అతడితో చేది, 
కాశ, కగొక, పాంచాలసేనలతో ధృష్టద్యుక్ను డూ మొదలైన 
రాటు జేరిన రథికులూ ఎ త్తివచ్చారు. 

విందుడూ అనువిందుడూ కాళ్లీరాజుతో కలబడారు. జయద 

థుడు భీముడితో కలబడ్డాకు. వికర్ణుకు సవా డేవుణ్ణి డీకొన్నాడు. చిత్ర 
సేనుడు శిఖండిమిడికి వెళ్ళాడు. దుర్యోధనుడు విరాట రాజుతో 

పోరాడాడు. (తీగర్తులు నకులుక్ణి చుట్టుముట్టారు. (,దోణుడు చేకితా 

నుడు మిదికీ, సాత్సకిమోదెకీ వురి గాడు. కృపుడూ నృతవర్శా కలిసి 
ధృష్టద్యుమ్ను డిమోా ద పడ్డారు. అభి మన్వ్యుడు హాల్యుడి రూదికీ, ేక్ర 

యులమోాదికీ వచ్చాడు. ధృవ్ష కేశేశూ, ఘటోత్కచుడూ నీకొడుకుల 

మాద విరుచుకుపడ్డారు. ధర్మరాజూ శల్యుడూ క లబడ్డారు. 

ఇలా ఉభయులూ సంకులసవమకం లంకించుకున్నా రా. శళసానికి 

శస్త్రం, ఆయుధానికి ఆయుధం, బాణానికి బాణం తగిలి మంటలు వుట్టి 

ఆకాశంమోాదికి పరిగె ల్తేవి, మధ్యాహ్న సూర్యుడి కికణాలిని పార 

దోలుతున్నా యా అన్నట్టు వుండేవి. రథాలు గుళ్లేసి తుళ్ళిసోయి 

దొర్రి పోతూ వృంజేవి వనుగులు. వనుగులు తొండాలతో పట్టి లాగేసి 

విడిశే వుంకు సుం -విండముపోచూ వృండేఏ రథాలు. గురాలు 

తొశే, స్తూవుంకే వాటి డొిక్కల్లోప* ఎలిగిపోతూ వుండే వాళ్ళు కాలి 

బంట్లు, భటులు ఛా జేస్తూ, నరికెస్తూవుం శు రకాలు వరదలు 

కడుతూ పరిగెకుతూవు-జేవి గ్యురాలు. ఇలా యుద్ధరంగం యావత్తూ 

మహో వీధత్ప ముయిపోముంది, అదం తా చూసు జేవతలవాళ్ళుకూ డా 

జలదరించింది. అందులో భీముడీకి పట్ట పగ్గాలే లేకపోయాయం కు 

నమ్ము. అలావిజబ్బంభించా డకడు. అతడి వడజితనానికి ఎక్కడ లేని 

కోబమూూ పొడుచుకు వచ్చింది వ్షు ; ఛజీరీం ఎన్నో అన్ని బాణాలు 

వొట్టా డత్డిమిాద. ఒళ్ళం ఆతా రకాలు ఇాాలీటట్టూ ఉచఇాడు. జడి 
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ఇరా పొడు సాత్యకి. వనుగుకి బరికోల వరావిస్పే ఎలాక్రోపం వస్తుంది, 

అదిగో అలా కోపంవచ్చిం దతడికి. దారుణమైన బాణాలతో 

భీమ్మక్ణి కొట్టడ మూరంభించా డతడు, దాంతో మరింత వొళ్ళు 

మండిండి భీముడికి. బాగా పూనిపెట్టి వొక). బాణం వేశాడతడు. 

సాత్యకి సారథి తల ఎగరకొక్తే ళా ఖు. సారథి లేకపోయేసరికి చుక్కాని 

"లేని వోడలా అయిపోయింది సాత్యకి రథం, దారీ తెన్నూ లేకండా 

ఎటుపడి కే అశు పరిగతాయి గు రాలు. 

“మళ్ళించండి ! మళ్ళించండి ! రథం! పట్టుకోండి | అడ్డు 

కోండి! పరిగె త్రండి! తడబడిపోతున్నాశు సాత్యకి వేగం. వేగం 
రథం నిఎవరిం చండి !” - పాండవసేనలో ఇవే కేకలు చెబలశేగాయి. 

ఫారథిలేని "థంతో వున్న సాతృకిమావ ెయిచేనుకోలేదు భీష్ముడు. 

అళణ్లి వాఎ లేసి పాండవషసైన్యం చండాడడం (పారంభించా డతడు, 

అప్పుకు విరాట గాజు కాలయముడిలాగ నిప్పులు కక్కుతూ 

పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. రెప్పపాటులో భీమ్మకిమిోద మూడు దారుణ 

మైన బాణాలు కొట్టాడు, తడువుకోకండా వెంటనే అతడి గురాలనీ 

కొట్టాడు. భీష్కుడుమూ(తం వూగే పోయే నాడా? గబా బా పది 
బాణాలు వేసి విరాట గాజవి ర క్షప్యానం వేయి ౨చిమరీ వొదిలి పెట్టాడు 

అంతలో అష్టునుకు భీష్ముకిమోదికి రథం వురికిం చబో యాడు. 

అడ్డంగా వెళ్ళాను అశ్య్థామ. ఆగు బాగాలు అర్జునుడి మాద నాటిం 

చాడు. నవ్వుతూ వొ శేవొక్క బాణా వేశాడు అర్జును కు. అశ్వ న్రామ 

ధనుస్సు రెంకుముక్కొ- లయి వూరుకుంది. చపూళ మరో ధనుస్సు 

తీశాడు అశ్వ ్రైమం వీడుపూవిరామం లేకండా బాణాలు గుప్పించాడు? 

అర్జునుణ్ణీ, అతడిసారథి (శీకృన్లుణీ వొళ్ళుముంటలుచ్చుకున్నట్టుచేళాడు. 
అర్జునుడి స్ భ్భకొసనలు శింపులు మెరిశాయి. ఆ మెరుపులతో 

'బాణాలున్నూ పరిగౌత్తాయి. గాండీవం ౫ర్జించింది. అక్ళ్టజ్ఞానా కన 



భీమ్మప రం 1461 

చం చీలికలయింది, అతడి శరీరం రకాలు వరదలు కట్టింది. చలించ 
లేదు అశ్వ తామ. ధనుస్సు కింద పెట్టలేదు. చాణ వేగం తగ్గించలేదు. 

గురుపుతుడు చావుదెబ్బలు తినేశాడు కడా! అని జాలీ అయినా 

పొరువం వొదలలేడు కదా అని మెప్పూ - రెండూ కలిగాయి 

అర్జునుడి వాదయంలో. “(చావ్మాడితో ఇంతెందుకు వోనిస్తూ” 
అనుకుంటూ మరోతట్టు రథం నుళ్ళించా డతడుం 

అర్జునుడు అటు మళ్ళగానే ఇటు భీమ శ్రడేమాద వ్రురక బోయాడు 

భీముడు. అడ్డంగా వెళ్ళి అయిదు బాణాలతో కొట్లి అతడి వాళ్ళు 
చీలికలయినట్టు చేశాడు దుర్యోధనుడు, జూలు లాగిన సీంహాంలా 

తిరగ బడ్డాడు భీముడు. అంతికి రెండింతలు తిగిలించాడు దుర్యోధనుడి 

మాద. మిపారాజ్యూ ఇద్దరూ ని_పియకుమాళ్లు. సమ ఉజ్జీలు. ఇద మా 

వౌకిళ్ళని వొకళ్లు బాణాలతో కొట్టుకుంటూ వుంటే హో రాహోోరి 
పోరాడుతూవుంచ్కే చూస్తూవున్న జనం వవమున్నారొ వినూోశ త్రువు 

లనే చీకట్లు వారవోలడానకి ఇదరూ సూర్యులలాంటే వాళ్ళు. ఇలాంటే 

వాళ్ళు 'దెబ్బలాడుకుంటున్నారూ అంశే దీనంతటికి ధృతి రాష్ట్రుడి బుద్ది 

తక్కువా అతడి మువురమెన లోభగుణమూ మారతిమే కారణం” 

అన్నారు. 

చిత్రనేనుడ్యూ పురుమితుడ్యూ భీష్కుడూ డుర్భోథనుడితో 

కలిశారు. భీముణ్ణి చుట్టుముట్టారు. అప్పుడు అల్లెతాడు మోగిస్తూ 

అడ్డంగా వచ్చిపడ్లాొశు అభిఎన్ముషు. తళతిళా వెంంఎపోతూల్రచ్న వకు 

బాణాలు పురమ్మితుడిమోాద తగిలించాడు డబ్బ మి బౌణాలు భీష్యుడి 

మోద వేశాడు. చితి సేనుడిపూద పది బాణాలుకొట్లి అతడి వొళ్ళంతా 

మంటలు పుట్టించాడు. తమని ఎన్ని బాణాలతో కొట్రావో అన్ని బాణా 

లతోనూ అతళణ్లి ఫొట్టాప పురుమ్మితుడూ చితి నేనుడున్నూ. ఉగ 

మైన తా త్తళొ త్త బాణాలు ఎన్నో ఆన్ని అభిమన్యుడిమాద నాటిం 
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చాడు భీష్ముడు, ఇంతమందిసీ ఫూ వేస్తూ యుద్ద చే కాడు అభిమన్యుడు. 

చీతనసేనుడి విల్లు విర చేశాడు, అఆతేడి గురాలు కొళ్లుశాదు, అతిడి 

కవచం చీలిక లు వేచే పాడు. శరీరం తూంట్లు తూంట్లు చేస కొడు. 

కారవరాజకుసూా ళ్ళు అంతేమందీ వొక్క-సారి ఆభిమన్యుడిమోద 

పడ్డారు. శరవర్షం కురిపించి అతత్త ఆతిడింథాన్ని ముంచేశారు, 
అమాంతంగా ఉగుడే అయిపోయాడు అభిమన్యుడు, మంచి ఎండా 

కాలంలో బాగా ఎండీనలేడివినిముట్రుకున్న దొ వాగ్ని లాగ బాణాన్ని తో 

వాళ్ళని కా ల్బేయ్యడం మొద లెట్టాను, గు రాలు ఫ్రురీకిస్తూ, (పయ 

తాండవం చెసి శిశ్రడిలాగ యుద్దరంగంలో పిరనృత్యిం నేళా డతేడు. 

అతిణి మాసి శ(తువులు క*శా ముక్కుమోాద వేలు పెట్టుకున్నారు. 

అభిమన్యుడూ లక్ష శ్రొకుమారుడూ 

అలా రెచ్చిపోయి కౌరవనన చించిచెండాడుతున్నాడు అభి 
మన్యుడు, అమాంతంగా అతడి ఎదటికి వెళ్ళాడు లమ్ముణకుమారుడు, 

ఇలా వెళ్ళాడో లేవో ఎన్నో అన్ని బాణాలు రువ్యాడు అభిమన్యుడి 

మాది. అరకాలిమంట మరింత న త్తిళక్కించి అభిమన్యుడికి, గట్రిగట్రి 

భారాలు సంధించా డతడు. లయ్మైయుడే నరాలు కూల్చే ఇశాను, అతడి 

సారథిని చంవేఫాడు, రథంలేకండా అయిపోయాడు లమ్ముణుడు, 

అమునా జంక లీదతీడు, శ కి తీసి అభిమన్యుడిమిాద విసిరాడు, దానిని 

సగంలోనే తెగోన్లాడు అభిమన్యుడు. ఆ వూపుని లత్మ్మణుక్ణి చావు 

దెబ్బలుకొ'కు శా డతీను, హర్మిబహ్మో్మదులయినా అడ్డబోలేంన్నట్టున్నా 

డతడు. అంతలో చప్పున రథం పరగెత్తించుకు వచ్చాడు కృపాచా 

రులు, లత్మ్మణకు నారుక్ణో తిన రథంమోద తివ్చించుకు వచ్చే కాడు, 

అభం ళా దుర్యోధనుడి ఫ్ ళృముం జే జరిగిలోయింది. 
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అప్పుడు మన యోధులందరిని హెచ్చరిస్తూ విజృంభించాడు 
భీమ్యుడు. ఏనుగులూ గ్మురాల్యూ రథాలూ పచాతులూ ._ ఏళ్ళందరి 

తోనూ నేల నేలంతా మేఘాలు కప్పిన ఆకాశంలా అవుపించింది, 
యుద్ధవిద్యలో రాటు దేరిన సాత్యికి అబు పజ్బంభించాడు. అద్భుతి మైన 

పా స్తలాఘవం (పదర్శించా డితిడు. బాణం తీయడం, సంధించడం, 

విడిచిపెట్టడం - ఊపాంచలేనంతీ వకితినం చరా పెట్టాడు. పుంఖాను 

ప్రుంఖాలు బాణాలు వేసి కౌరవసేన నురువూడడ ఎరా. భించాడు. 

నెయ్యి పోసిన అగ్నిహోతు డిలావుండివోతూ వెళ్ళి సాళ్యికిని ముట్ట 

ఉంచాను భూరి శేవసుడు. (పళ మాగ్ని శిఖలవంటి బాణాలు లెక్కా 

జమా బేకండా కుమ్మరించాడు. డాంణజో సాత్యికీతో వున్న యోధులు 

భయపడిపోయి వెనక్కి-తీ శారు. సాత్యకి కుమూళ్ళు పదిమందీ 

భె ర్యంతోవచ్చి భూర్మిశవసుణై ఎదిరించారు. *ఇదగో భూరి(శ వసా! 

నతో చెయ్యో చెమర్యూ కలపాలని సరదాపడే వచ్చాం మేము. 

మాలో ఎవణ్ణాయినా వొక్కటే కోరుకో, సరాసరి యూద్ధం చేద్దాం”) 

అంటూ కవ్వించా రతి. 

వాళ్ళని చూసి పకపకా నవ్వాడు భూర్మశవసుడు, “అచ్చా 

యిళూా మాలో వొకతక్కొ-కిఇ-రొ అయితే నాచాణాలనుందు తట్టు 

కోతేరు. అంచేత చేవంటూనవ్చుం కు వదిమఒడి కలిసీ రండి, నాచేవేదో 

వరాద్దురు కాని” అన్నా డతడు. 

మట్ట్రమధ్యావ్నా మయింది. సాత్యకి కొడుకులు పదిమందీ 

భూరి(శవసుడిమోద విరుచుకుప జారు. 'బాణవర్ష ౦ కురిపించారు. అవన్నీ 

దూరంనించే ముక్క-ముక్కూలు చేసి కొకు శాడు భూర్మిశవసుకు, పె గా 

పదిమందినీ బాణాలతో ముంచెత్తి వొదిలిపెటాడు. మరింత రెచ్చి 
పోయారు సాత్యకికొడుకులు. ఎన్నో అన్ని బాణాలు వేసి భూర్మిశవసుళి 

ముచ్చెమటలు పోయించారు. ఆ వూపుతో అతణ్ణి వాత వా౭క్చెయ్య 
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డానికే పూనుకున్నారు వాళ్ళు. పట్టలేనంత కోపం వచ్చింది భూర్మిశ్ర 
వసుడికి. పదిబాణాలు కొట్ట పదిమంది బాణాలూ పుటుకుపుటుకు మని 

పించేశాడు. అంతీశోనూ ఆగలేదతడు. తళతళమంటూనవున్న పటే పది 
బాణాలు కొట్రాడు. పదిమంది తల కాయలూ తేగనరికేస్రి భూదేవికి 

బలి పెళ్లే శాడు. గావు కేకలు వేసి కోలావాలంచేఖారు కౌరవులు. 

కళ్ళ ఎచట కుమా ళ్ళహాత్య చూశాొదు సాత్యికి. దుఃఖం 

తొనూ కోవంతోనూ నిలువునా వొణికిపోయా డతడు, ముందూ 

వెనకా కనబడ లే దతీడిక. ఉన్న వాళాన రథం వురికించాడు, భూరి 

(శ్రవసుడి రథానికి గుద్దించాడు. నొగతొనొగ రాపాడించి భూరిశ్రవ 

సుడి నారథిని చంచేశాడు. అతడి గురాలు నరికేశాడు. భూరి శవ 

సుడుమ్మాతం సామాన్యుడా ) అతడూ అలాగే సాత్యకి సారథిని 

చంపేశాడు. అతీడి గరాలూ కూల్చే శొడుం ఇద్ద రికీ రథాలు లే 

విప్పుడు. కతంబనా, డాళ్ళా పట్టుకుని ఇద్దరూ రథాలటూంచి కిందికి 

దూ పారు. తుణాలమోద వదో జరిగిపోతుంది. అంతిలో చరున 

భీముడు పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. సాత్యకిని తన రథంమిద పట్టుకు 
పోయాడు. ఇటు దుర్యోధనుడూ చప్పున వెళ్ళాడు. భూర్మిశ్ర వసుణ్ణి 

రథంమిోద పెట్టుకు తీసుకు వచ్చేశాడు, 
అలవొద్దు వేళ అయింది. వాలివోతూవున్న సూర్యుణ్ణి 

చూకొడు అర్జునుడు, “పొద్దు గుంకిందో వెళ్ళిపోతారు శత్రువులు” 

అంటూ గాండీవం మోగించాడు. కనపడ్డ కారవుణ్ణల్లా కాజెయ్యడం 

మొద లెట్లాడు. సహీంచ లేకపోయాడు దుర్యోధనుడు. పాతికి వేల 

మంది రథికుల్ని రెచ్చగొట్టి అన్హునుకిమోద కలబడ్డాము. అన్ని వేల 

మంది రథికులూ వెళ్ళడమేమో వెళ్ళారు. అంతే అర్జునుడి బాణా 
గ్నిలో మిడతేీలలాగ మాడిపోయి వూరుకున్నారు, నడుం విరిగిపోయి 

నట్టయిపోయింది కౌరవ సేనకి, 
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సూర్యుడి కిరణాలు సన్న గిల్లుతూ వచ్బాయి. అంతక ంతక్తి తర 

దనం అధికవుయింది. పడమటికొండశిఖరం మోడికి వెళ్ళా డతడు. 

“సాయం(తమయిపోయింది” - గుంకిపోతూవున్న సూర్యుణ్ణి చూసి 

అన్నాడు భీష్ముడు *మన వావానాలున్నూ బాగా అలిసిపోయాయి. 

ఇంకా యుద్దం చెయ్యడం ( శీయస్క-రం కాదు, ఇంతతో ఆఫపుచాంి” 

అంటూ (దోణుడూ మొదలైన నాయకుల్ని హెచ్చరించాడు. 
“సె న్యాలు మళ్ళించండి? అని ఆ'జేశించాడు, 

ఉభయ పకూలలోనూ ఎవళ్ళమట్టుకు వాళ్ళే తృ వ్రిగావుంది 
అవాళటి యుద్ధం. దివిటీలు వెలిగాయి. రెండుచేనలూ తమతమ శివి 

రాలికి వెళ్ళిపోయాయి ఇటువున కౌరవ భిబిరంతోనూ, అటు పాండవ 

శివిరంలోనూ ఆరా(తి నందడిగానే వుంది. సంగీత కాలీ పాలూ, 
సాహిత్వగోష్టులూ, నకరకాల సమావేశాలూ వినోదాలూ జరుపు 

కుంటూ సంతోవంతో ఆరాతి గడుప్పుకున్నారు. 

ఆరోరోజు 

ఐ చగోరోజు రాతి అలాగడి చింది. మన్నాడు తెలతెల నా కోనా 

ఉభయశిబి రాల్లోనూ ఉతగావాం గూూగుబబాడింది. యుద్ద వాద్యాలు 

మోగాయి. ”ఛాలూ గు రాలూ వనునసులూ సిద్ధం చేసుకుంటూ, 

పరస్పరం ఫి పుగుూటూ వెప్పచేనంత సందడి చేశారు సైనికులు. 

సేనాఒతి ధృష్టద్యుమ్ను ణ్లివిలిచి మకరవ్యూహం పన్న మన్నాడు 

ధర్మరాజు, వెంటనే యావవ్దందీ సంతోషీంచినట్టు ముక రవ్య్యూవాం 

పన్నాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. మకర వ్లాహోనికి ర్జు నుడూ, (దుపద 

మహో రాజూ శిరస్సయారు. నకుల సవాటేవులు కన్నులయారు. భీముడు 

నోర యాడు. అభిమన్వుడూ, (జాపదిగొడుకులూ, భుటోత్మ_చుడూ 

గండస్థలను యారు. సాత్యకీ థర్ము రాజూ కంథమయాకు, పద సేనతో 
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కలిసి ధృష్ట్రద్యుముు డూ వీ రొాటరా జూ పెన్నయా గు. “శీేకయ రాజులు 

అయిదుగురూ ఎడమభాగ మయారు, ధృష్ట శేతుకూ, చేకితానుడూ 

కుడిభాగమయారు. కుంతిభోజుడూ, శతాసీకుడూ మొల అయారు, 

శిఖండీ, ఇరావంతుడూ తోక అయారు. 

పాండవుల నుకరవ్యూవోనికి (తి ఆభోచించి శాంచ 
వ్యూహాం పన్నాడు భీముడు. దానికీ తాను? (దోణాబాక్యులూ 

చుంచువు. కృొవపాదారుులూ అశకంతాొవూ కళ్లు కంత వరాం, 

ను. కు సక య వే న. Oe ఇ 

కంఠం. సౌపిరులూ, భగడత్తుడూ గుండె. వించానవిందులూ, (తినరు 

సేనతో సుశర్మా ఎడమరెక్కా. యనన, శక్క చూలికులు కుడిరెక్క. 
(శుతాయువూ, భూర్మిశవసుడూ త్రోక్త 

ఇలా కురు పొండవసేనలు “కెండూ వ్య్యూహోలు వన్న్నుకుని 

యుద్దానికి నడిచాయి. శంఖాలు వురినవూయి భేరీలు మోగాయి, 
అనన్న్నీ భూమి ఆఅఆళకాళం బద్దలు చేను స్తున్నాయా అనిపించాయి. 

సూర్యోదయం అవుతూ అవుతూ వుండగా ఆరంభమయింది యుద్ధం, 

రఖథాలమిాది రథికలు గజయోధుంతో క లబడ్డారు. సత త 

రథికులదికా ద విరు చుకుప డ్లారు, కాతులూ కాతులూ డీకొశ్నా రు. రథ 

కులు కౌతులమోద జాడిచేశారు. రథికులూ, రాతులూ వనుగునేన 
నెదిరించారు. రధికలూ, గజయాధులూ 5థాలమిదా, గుర్రపు 

దళాలమిాన వథారు రథికులు పదాతులమిదికి వురికారు. పచాతులు 
శాతులమోా ౫ కరత (౫ ణాజమోద ఆశ వొదిలేసి (పతీవాళ్ళూ 
వోరావళోరి పోరాడారు. 

భీముడూూ, అర్జునడూ, నకలుడ్యూ సవా బేవ్చడూ మొదలైన 
మహాయోధులు ఎక్కడికక్కడ రశ్నీనూవుంశు నక్ష తాలతో వెలి 
ధాతిలాగ. ఎంచక్మానో అత్సకించింది. పొండవసీన, ఛీన్యూడోా, 
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క్ఫపుడ్యూ, (చోణుడ్యూ, శల్యుడూ, దుర్యోధన డూ 'మొద్మలెన మహో 

వీరులు కాపాడుతూవుంశేు (గహాలతోవున్న ఆకాశంలా కనిపించింది 

కౌరవ సేన, 

అపుడు (దోణుడి ఆటోపానికి అడ్డూ ఆపూ లేకపోయింది 

పటవగ్లాలు లేకండా పాండవనేనమిద విరుచుకుపడ్డా డతడు, అది 

సహించలేకపోయాడు భీముడు. ఉద్ధృతంగా (దోణుడి బలగంమిాదికీ 

రధంపరి గ_త్మించాడు, భీముడిటేబ్బలు తట్టుకో లేకపోయింది ముందున్న 
(దోణమైన్యం. వెనక్కి. త గ్లేసింది. పలాయనమున్న్నూ చి త్తగించిందిం 

బాగావాళ్ళు మండింది (దోణా చార్యులికి. పూని పూని తొమ్మిది 

ఇాణాలు కొట్టి నొప్పించాడు భీముణ్ణి. చుర చురలాకింది భీముడికిం 

మంచి ద్నారెన బాణమొకటి తీసిపెట్టి వొదిలా డతడు. (దోణుడి 

సారథిని ఠరారుమనిపించేశాడు. చప్బూన పగ్గాలు స్వయంగా పుచ్చు 

కున్నాడు _దోణుడు, వీసరంతా చలించ బే దతడు. సావాసంగా శతు 

చేనమిోాదికి రథం పరిగె త్తించాడు. 

అంతలో అందుకున్నాడు భీము డు. (దోణుడితో కలిసి కేక 

యులమోాద పడ్డాడు, పెద్ద గాలివీ స్తే మేఘాలు ఎలా పరిగాడ తాయి, 

అదిగో అలాగ ఫమ్మ(దోణులు విజృంభించేసరికి పరుగుచ్చుకున్నారు 

శేకయులు. వాళ్ళతో సృంజయులు కూడా పుంజాలు తెంపుకు పరి 

గత్తారు. భీముడు మరింత షే కుగిపోయాను. అతడి చేతిలో నేలమట్ర 

మయిపోతూ వచ్చింది మన కౌరవసేన, 

అటు ధర్మరాజూ, ఇటు దుర్యోధనుడూ చేతులు విసిరి తమ 

తవు సెన్యాలు పురికొల్నారు. పొలో అం పాలో అని రెండు 

చేనలూ విజ్బంభించాయి. ఉప్పాంగిన రెండు సము_చాల్లాగ వొక 

దానిమోొద వొకటి విరుచుకు పడ్డాయి. 

22 
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ధృత రాష్త్రుడు : సంజయా, మున బలగంతో కావలిసినంత మంది 

మహోరథు లున్నారు. అయినా పాండవుల్ని గెలవలేక వోశున్నారంకే 

ఇంతకంచు చిత మే ముంటుంది ! అంతా దెనమాయ. ఇలా అవు 

తుందనీ పోరిపోరి ఆనాడే చెప్పాడు విదురుడు, వంలాభఎ ! దురా ఇరుకు 

చెవిని పెట్టాడు కాడు దు౫ో కథ నుడు, కర్మం ఎటు వెళుతుందో బుద్ధీ 

అశు అపర విధి తిప్పించడం ఎవరితరం ! ఎలా అవాలని ప్త 

అలాగే అవుతుంది. 

సంజయుడు ౩ మంచీ చెడ్డా ఎరగనివాడు నీకొడుకు. తెలిసి తెలికీ 

అతక్ణి అనడం చేని కంటాను! అవాళ మనం ఉపేనశ్షించామేె, 

అదిగో ఆ జూద మే ఇవాభ ఈక య్యమయి (పత్వవమయి-ది. రుపష్ప్రుడు 

"వెంత్తుకుం కే మూ[తం వంలాభం ? ఊరుకో. నిబ్బరం తెచ్చుకుని 

యుద్దం ఏను. 

అలా నలి చేగిపోయిన భీముడు మన వాళ్ళని తరిమి కొడుతూ 

eo dais మన సేనంతా శెండుపాయలు చేసేశాడు. వ్యూహం 

పలికి చొచ్చుకు వచ్చేశాడు, దుశ్భాసనుడూ, దుర్వివవాుడూ? 

ణా జయుడూ జయ ల్ఫేనుడూ, వికర్షుడూ, చిత్ర 

సేనుడూ, సుదర్శనుడూ, ఛారుమి(తుడూూ, సునర్నుడూ, దుమ్క- ర్పుడూ 

వొక్కదగ్గిచే వున్నారు. చూసి వాళ్ళదగ్గిరి కే భీముడు పరిగె తాడు, 

కలదిగో భీముడు.” “ఒంటరిగా దొరికాడు.” “పాదు కదల 

కొండా చంజేద్దాం ' అంటూ గబగబా నర్దుకున్నారు వాళ్ళు. ఒకళ్ళ 

నొకళ్ళు చేరువేర సిలుచుకున్నా రు. చతురంగబలాలతో కూడా 

భీముణ్లై చుట్టుముట్టారు. (పశళ్రయశకాలసూర్యుణ్ణి ఉ(గమైన (గహోలు 

చుట్ల్టవే స్తే ఎలా వుంటుందో అలా అనిపించిం దప్బడు. సీకుమాళ్ళు 

తనని ఆలా చుట్టుముట్టడం చూసి పండుగులా ఉప్పాంగాడు భీముడు. 

కబదిగో ఇక్కడే రథం నిలబెట్టు” అని తన సారథిని విశోక ల్లి ఆడే 
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చంచాడు గద పుచ్చుకుని రథంమోంచి వొళశే దూకు దూ కాడు. 
(పళయ యముడి లాగ నీకుమాళ్ళ యై న్యంమిా న వాలాడు. వనుగుల 

కుంభ స్థలాలు పగలగొట్టాడు. తొండాలు తునకలు వేశాడు. జేగురు 

సెలవళ్ళతో కొండలు కూలిపోటూవుంకశు ఎలావు-టుందో అలాగ 

అవి రకాలు కార్చుకుంటూ కూలిపోయాయి. అతడు గద తిప్పుతూ 
వుంప్ కళ్ళుమూసుకుపోయాయం శే నమ్ము. పచ్చడిపచ్చడి అయి 

పోతూవుండేవి వనుగపలు. గురాలూ, పడాతులూ చెప్పు అక్కరలేదు. 

విసరంత్ దయా దాశ్నీ ణ్యమూ లేకండా వీరవిహారం వేశాడు భీముడు, 

అశడి సంహోరకీడ చాసి మాకళ్ళనే మేం నమ్మ లేకపోయాం. అంత 
ఘారమొంది అతడి పరాక్రమం, 

“భీముణి "లెక్కా జమా లేని మైన్యాలు ముట్టడించాయి” - 

ఈమాట ధృష్టద్యుమ్నుడి చెవిలో పడింది. అంతవరకూ (దోణా 
చార్యుల త" పోరాడుతున్నా డతడు, భీముడిమాట వినగానే అతడి 

మనస్సు కలుక్కువుంది. (దోణుత్ణి వొదిలేసి భీముడితట్టు పరిగెత్సిం 
వాడు గథం భీముడికథం చూశాడు. రథంమిాద భీయిడు లేడు. 

ఒట్టికథ మే వుంది. అతడి గుండెలో రాయిపడింది. పెదవులు ఎండి 
పోయాయి. దుఃఖం ముంచుకువచ్చిందిం 

“వికోకా! విశోకా ! భీముడేడీ ఎక్కడ? మేం ప్రమాదం 
రావేచుకదా ! అతడికే వమున్నా అయి తే వంగతి! నిజంగా నా(పాణా 

లుండవు. చెప్పూ ! భీముడెక్కడ?”- తడబడిపోతూ గద్దదకంఠంతో 

విశోకుణ్ణి అడిగాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు. 

“భీముడికి (పమాద మేమిటి?” అన్నాడు విశోకుడు - “ధృత 
'రాష్ట్రుడి కొొడుకులున్నా శే దుళక్ళాసనుడూ వాళ్ళూ, వాళ్ళంతా దలూ 

అవీ పుచ్చుకుని వొక్కసారి చుట్టుముట్టారు. దాంతో నన్ను ఇక్కడే 

వుండమని గదపట్టుకుని రథందిగేశాడు భీమసేనుడు. లేళ్ళమోాద పడ్డ 



1470 వ్యావపహోరి కాం(ధమహాభారతం 

సింహూంలాగ అదిగో అక్కడ వాళ్ళపని పట్రిస్తున్నాడుం ఏర విహారం 

వేస్తున్నా డు” అన్నాడు. 

“ఒక్కడూ అత గాడు వ్యూహంలో! చొచ్చుకుపోయి పోరాడు 

తున్నాడూ! నేను వూరికే ఇవతలవుంశు వమంటుంది లోకం!” 

అంటూ వికోకుడు నూపినతట్టు రథం పోనిచ్చాడు ధృష్టద్యు 

మ్నుడు చారికడాకూ కూలిపోయిన వనుగులు దొర్లుతున్నాయి. 

వాటినిపళ్ట్రే భీమును వెళ్ళినదారి తెలుసుకున్నా డతడు. ఆ దారినే 

రథం పరిగెత్తించాడు. తిన్నగా వెళ్ళి ఖీముడిదగ్గిర ఆగాడు. గదపట్లు 

కుని కౌరవ్వసె న్యం నుకుమేస్తున్నాడు భీముడు. రథాలూ, వీనుగులూ, 
గురాల్యూ పదాతులూ పచ్చడి పచ్చడి అయిపోతున్నా రు. కుప్పలు 

కుప్పలు కూలిపోతున్నా కు అయినా వేలకి వేలు వచ్చి అతడినూద 

పడుతూనే వున్నారు. జోవిసలపకండా చేస్తూనే వున్నారు. 

“ఇదిగో నేనూ వచ్చాను. కానీ వం పరవాలేదు, నేనూ 

నావంతు నంజుకుంటాను వీళ్ళని”? అంటా మన సేనమిాద పడ్డాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

ర్మ దుర్నార్లుణ్ణి ముట్టడించండి, ఫీముడికి భయపడకండి. 

ఆతడి -కావరం వొద లగొాట్లండి? - రథికుల్ని పాచ్చరిస్తూ “కేకలు 

జేశాడు దుర|ోథనుడు, రారాజు హె చ్చరించడంతోనే నీకుమాళ్ళూ, 

తక్కిన యోధులూ అందరూ వొక్కొ-పెట్టుని విరగబడ్డారు. అప్పుడు 

ధృష్టద్యుమ్ను డు వం చేశాడో తెలుసా? లోగడ (దోణాచార్యుల 

నగర సంపాదించిన స మో్ళహనా(స్త్రుం తీసి (పయోగించాడు, దాంతో 

మన వాళ్ళు యావన్మందీ తెలివితప్పి పోయారు. ఎక్కొ-డి వాళ్ళక్క డ 

బొమ్ముల్లాగ కదలకండా వుండిపోయారు. రవంత అవకాశం దొగెగ్షింది 

భీముడికి. చప్పున దగ్గి నేవున్న వొక మంచినీళ్ళమడుగు దగ్గిరికి వెళ్ళా కు. 
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చల్లనినీళ్ళు కడుపారా తాగేసి చాహం తీర్చుకున్నాడు. నిమిషాల 
మోద తిరిగివచ్చి ధృష్టద్యుమ్ను క్లో కలుసుకున్నాడు, 

దృష్టద్యుమ్నుడు తనని వొదిలేసి భీముడితట్టు "వెళ్ళడంతోశే 
కొంత్ అవకాశం చిక్కింది (దోణాచార్వులికి. అప్పుడు (దుపదమహాో 

రాజుమోాదికి రథం మల్ఫించా డతడు. నవ్వుతూ అఆతడిమిీద శరవర్రం 

కురిపించాడు. అసలే పూర్వవికోధం మండుతూవుంది. అంచేత అడ్డూ 

ఆపూలేని రోవుంతో వెంటపడ్డాడు (దోణుడు. భయపడిపోయాడు 

(దుపదుడు. పుంజూలు తెంపుకని అచేపారివోవడం పారిపోయాడు, 

(దువదుడు పారివోతూవుంకే గట్టిగా శంఖం పూరించాడు (దోణుడు, 

అలా (దుపదుణ్ణి తరిమేసి మళ్ళీ ధృష్ట్రద్యుమ్నుణ్లి వెదికా డతడు. 

కారవకుమాళ్ళమాద అతడు సమో ఛహనా(స్ర్రం వేశాడని విన్నాడు. 

ఉత్తరక్షణంలో అక్కడికి రథంపరిగె త్తించుకువచ్చి వాలాడు. ఏముంది, 
మనవాళ్ళంతా నూర్చావస్థ్టలో వున్నారు, తక్షణం (పజ్ఞా(ప్ర్రం 

(పయోగించా డతడు, దాంతో ఎక్కొ-డి వాళ్ళక్క-డ నిద లేచినట్టు 

తెలువుకున్నా రు. పోయిన పాణాలు వచ్చినట్లయాయి. మళ్ళీ అందరూ 

యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డారు. (ద్రోణుడితో కలిసి భీముడిమోదికీ ధృష్ట 
ద్యుమ్నా డిమోదికీ ఎగబడ్డారు. 

క ర్పద్రినోో అభీమన్యుక్లో ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళి ఖీముడికీ ధృష్ట 

ద్యుమ్ను డికీ సాయం చెయ్యండి” అంటూ (చౌాపది కుమాళ్ళనీ, ్రీక్ర 

యుల్నీ, ధృష్ట శేతుల్లే పంపాడు ధర్భ రాజు, ధర్ధరాజు నోట్లోమాట 

నోట్లోనే వంది, ఆప న్నెండుగుకూ మైన్యాలతో వెళ్ళి శీముడితోనూ, 

ధృష్టద్యుమ్ను డితోనూ కలిశారు, 
“ఫీమన్నా, నువ్వు ఇలా కిందనిలబడి యాద్దం చెయ్యడం బాగు 

లేదోయి” అంటూ కేకయరాజుల్లో వొకరి రథం మదికి అతణ్ణి 

పంపించాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు. 
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మట్టమధ్యాహ్న మయింది, నడి నెత్తి సూర్వ్యుడిలాగో భీష్ముడు 

శన పతా పం పాండవచేనమిోాద చూపించాడు. తన బాణాలతో నతు 

సెన మాడ్చెయ్యడ మారంభించాడు,. 

(వజ్ఞాస్తుం (ప్రయోగించి తనమిోదికి వస్తూవున్న (దోణా 

చార్యూున్ని అమాంతంగా ఎదిరించాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఎదటికి 

రాగానే అతడి ధనుఘ్పు ఫెళ్ళు మనిపించాడు (దోణుడు. చప్పున 

నముదొక ధనుస్సు తీశాను ధృష్టద్యుమ్నుడు. వాణంమిాద బాణం-- వీడు 

బాణాలు వేసి చురచుర మనిపించాడు (దోణుణ్ణి. దాంతో రుదుడే 
అయిపోయాడు (దోణుడు. ఘోరంగా నాలుగే నాలుగు నాణాలం 

కొట్టాడు, ధృష్టద్యుమ్నుడి నాలుగుగు[ రాలూ కూ ల్చేశాడు. మరొకటి 

వేసి అతడి సారథినీ శారు మనివించేఇాడు. 

రథం లేకండా అయివోయాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఒక దాటు 

చాశేసి అభిమన్యుడి రథంమాదికి వచ్చేశాను. మరి ఆగలేక పోయింది 

పాండవ న్యం. “ఆడీ ఆగండి” అంటూ భీవు=డూ, ధృష్టద్యు 

మ్నుడూ శేకలువేస్తూ నే వువ్నారు. అమునా లాభంబేకపోముంది. అ దే 

సమయమనుకున్నాడు నుర గి ఛనుడు పెద్ద రథ 7 సె న్యం వేసుకుని దురు. 

సుగా భీముశిమోికి వచ్చాను, వశత ధృష్టద్యుక్ను డివోనం 

మరొక సారథి వచ్చాను. గాలిలా పరిగెత్తే గురాలుపూసి రథం 

పట్టుకువచ్చాడత ను. అరథ మెక్కి. (దోణుజిమాద కలబడ్డాకు ధృష్ట 

ద్యుమ్ను డు. 

ఇలాఅక్కడధృష్టద్యు మ్ను డూ. దోణుడూ యుద్ధం చేస్తున్నా రు 

అటు భీముడిరధ మూ పట్టుకువచ్చే ళాడు విశోకుడు. రథ మెక్కి. ధనుస్సు 

పుచ్చుకున్నాడు భీముడు. అతడి మొహంమిద వొక (కూర మైన 

ఉత్సాహెేఖ తాండవమాడింది. వెంటనే దుర్యోధనుడి మోడికి వురి 

కిచాడు రథం. భీముడు తనమిోదికి వచ్చాడో లేదో, మంచిదొక 
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బాణం తీశాడు దుర్యోధనుడు. భీముడి ఎదురొము నాటుకుపోయినట్టు 

కొట్టాడు. పటపటా పళ్ళుకొరికాడు భీముడు. దుర్యోధనుడి కండు 

వ రెండూ గుంజెలమిోద వొకటీతగిలించాడు బాణాలు. 

దెబ్బతిన్నాడే అనుకో, అయినా చలించ లేదూ నీకొడుకు. శూణంమిోద 

బాణం కొడుతూనే వచ్చాడు భీముణి. 

భీముణ్ణి పశ్హుధామని ఎత్తు వే జాగు నీతక్కి-నకుమాళ్ల్ళు. దుర్యో 

ధనుణ్జ్రో చాటుకుని ముందుకి వెళ్ళారు వాళ్ళు. ఒక్కొ “మొిని భీముడి 

మోద క లబడ్డారు. అభిమన్యుడూ, _చౌాపదికుమూళ్ళ్భూ, "శీకయులూ, 

దుష్ట శేభూ ఆ ఈపన్నెండుమందీ వాళ్ళని ఎదురుకున్నా రు. ఆసలు 

ఫముడు వొక్క-డే చాలు నీకుమాళ్ళకి. అతడికితోడు ఈపన్నెండుగురూ 
కలిశారు. ఇక చెప్పే దేముంది! చిత్తుగా చావుటిబ్బలుతినేశారు సీకొడు 

కులు. భరించ లేకపోయారు. పలాయనం చి త్లగించారు. తనకి చిక్క. 

కండా తవ్పిపోయా-లీ అని విచారిండాడు భీముడు. 
తమ్ములు తోకముడవడంతోచే తలకొన్లేసి నట్టయిపోయింది 

దురోధనమహా రాజుకి, ఎక్కడలేని రోవయూ తెచ్చుకున్నా డతడు. 

తన్నసై న్యం పురిళొల్సి భీముడిమిోదికి పరిగి త్రాడు. 

అప రాసహ్హం కావచ్చింది. శ(తుభయంకరుడై న భీముడికీ, 

అమితీబల శాలి దురోధ నుడికీ చెప్ప లేనంత ఘో రంగా జరిగిపోయింది 

యుద్దం. దాంతో పారిపోతున్న నీకుమాళ్ళు తిరిగీ యుద్ధంలో (ఏవే 

శరావారు. వికర్ణుడ్యూ చిత సేనుడూ అభిమన్యుడితో కలబడ్డారు. 

వికర్షుడి గుర్రాలు చం వేశాడు అభిమన్యుడు. గబాగబా ఇరవైకుప్పె 

కోలలు అతడిమిద గుప్పీం'చాడు. జజ్జరిల్లీ పోయాడు విక ర్లుడు. రథ్ధం 

ఇం తేసి వొకశు డాడతీశొడు చి(త్రనేనుడి ర ధంమోాదికి. (చౌపది 
కుమా ళ్ళు శీముడికీ అడ్డుపడి, చెడామడా దుర్యోధనుణ్ణి కొట్టారు. అతడి 

వొళ్ళంతా రక్తం వరదలుకి ట్రించారు. దురోధనుడుమా(తం అంత 
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మోదమిద పోనిస్తాడా ! అయినుగురిని అయిదు బాణాలుకొట్టి వెంట 

తరిమాడు. ఇంతలో భీషు దూ వెళ్ళి పాండవులమాద పడ్డాడు. 

గు రాలూ, వనుగులూ, రథాలూ, పదాతులూ-- చతురంగబలం 

యావత్తూ కూలగొట్టడ మారంభించాకు భీముడు రావడంతోనే 
అక్హునుడూ వచ్చి అందుకున్నాడు ఘోరంగా ముట్టుకుంది యుద్దం 

రకృనదులు పారాయి. కూలిపోయి కొట్టుకుపోయిన రథాలు 

వోడలలా అవ్రపి "చా యు ఎవళ్ళబలం వాళ్ళు చూూావిస్తూ, ఉభయ 

సేనలూ చ్రళోరాహోరి పోరాడాయి 

పొద్దుగూ శే వేళ అయింది. భీముకు తర పడ్డాడు. క వాలే 

దురోధనుక్ణి చంపేస్తాను” అంటూ దూకుడుగా అతడిమోదికి 

పోనిచ్చాడు రథం, గార్యోధనుణ్ణి చరాడగానే వొకవంక (కోధనుూూా, 

వొకవంక సంతోవమూ - నిలువునా వొణికిపోయాడు భీముడక్ను 

“దురోధనా, ఎన్నా ళ్ళ యో ఎనురుచూసిన పండుగు ఇన్నాళ్ళకి 

సమకూడిందోయి” అంటూ వటపటా పళ్ళుకొరికా డతడు -- 

“కుంతీ టేవి పడ్డ కష్టాలూ, (జౌపది పాట్లూ ఇవాళే తీశ్చేస్తాను" 
కృష్ణుడిమాట లయం తేక పోయింది ! ఢఉలూూకుక్ణా పంపి నభలో కారు 

కూూతీలు కూయింవావు ! అన్నీ ఇదిగో ల్రక్క_డే కక్కి_సాను. మగ 

తనం కలిగి నిలబడు, తోకముడవకండా” అంటూ ఉ(గ(మూర్తే 

అయిపోయా డతీకు. అనూంతంగా దున్య్యోధ మడీమిదికి వురి కాడు, 

అతడి నాలుగు గుురాలూ చంపేశావము. సారథినినరిశేశాడు, ధనుస్సు 

విరిచేశాడు, జెండాళెయ్య పళ్గ్ఫుక్కు_మని పించాడు. భయంకరంగా 

సింహనాదం చేశాడు. 

ఇంకోవిల్లు తి య్యబోయాడు దుర్యోధనుడు, ఇలా వొంగాడో 

లేదో పదిచాణాలు నాటించాడు భీముడు. పుట్టలో పాములు 

దూరినట్టు పది బాణాలూ దుర్యోధనుడి శరీరంలో దూరిపోయాయమి. 



ఫీ నృవర్వు ౦ కేతన్ 

కళ్ళు లేల వేసీేశా డతడు. మూర్భవచ్చి రథంవిళా జీ వొరిగిపో యాడ. 
రథంమోాంచి కిందికి ధారలు కట్టింది రక్తం. 

అంతలో అమాంతంగా మధ్యదూరకి అడ్డుకున్నాడు జయ 

(దథుడూ. రథాలవాళ్ళతో వెళ్ళి భీముడిమిోద కలబడ్డాడు. ఈలోగా 

కృ పాచార్యులు పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. డుర్యోధనల్లి తన రథంమోడ 
"పెట్టుకుని పట్టుకువచ్చేశాడు. అభిమన్నుడూ, (దౌాపదికుమూళ్ళూ, 
శేకయులూ భీమ.-ణ్రి దాటివచ్చి జయ్మదథుణ్తి ఎదిరించారు. 

చిత నేనుడూ, చితతుడూ, చి, తాక్టుడూ, చారుమి(తుడూ, 

సులోచనుడ్యూ నందుడూ, ఉపనంచదుడూ, అభిమన్యుశ్ణో ముట్టడించారు. 

అసలే అభిమన్యు డతడు. వచ్చిన (వ్రతీవాజ్తీ అయిజేసి బాణాలతో 
జవూాలం మనివించాడుం వాళ్ళున్నూ, వొక్క మొగిని తిరగబడ్డారు. 
వందలూ, వేలూ బాణాలు కురిపించి అతణ్ణి ముంచెత్తారు. అన్న 
దమ్ముల నవాయంకోనం వికర్ల్ణుడున్నూ వచ్చాడు. ఇందాక రథం 

పోయిన కోసం వుండశే వుం దతడికి. అజే సమయమని అభిమన్యుడి 

మోదికి ఎగజడ్డా డతడు. మళ్ళీ ఇందాకటిపనే చేశాడు అభిమన్యుడు. 
అతడి ధనుస్సు ముక్క-లు చేసేశాడు. సారథిని చంపేశాడు. గరా 

లున్నూ కూ ల్చే శాడు. ఒళ్ళంతా తూంట్లు పజ్వ్య్టే బాగాలు 

నాటించాడుం 

విక ర్లుడి అవస్థ చూకారు తక్కిన తములు. సెగించి 

అందరూ వొక్కసారి అభిమన్యుడిమోద పడ్డారు. అభిమన్యుణ్ణి వెనక 

సెట్టి (చాపది కుమాళ్ళు అయిదుగునా కొరవ కుమాళ్ళమోాద 

కలబడ్డారు. వాళ్ళ గరాలు పడ మోదారు. జె.డాలు పడగొట్టారు. 

బాణాలతో వాళ్ళని కప్పెట్టారు. (కౌపడి కమాళ్ళు అయిదుగుణా 

తమకం కే కు(రాళ్ళు, నాళ్ళచేత దెబ్బలు తినడమంశు ఎంతసిగ్లు 

కౌరవ రాజకుమాళ్ళకి ! అదిగో ఆ సిగే పారిపోకండా నిల బెట్టింది 
అజాళ్ళని. శేని పొరువం తెచ్చుకుని బెబ్బలాజారు నాళ్ళు. 

శ్ 
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నకులుడి కొడుకు శతానీకుడు రకరకాల బాణాలా 

(పయోగిస్తూ విజృంభించాడు, అన్నదమ్ములలో అ(గగణ్యుడిలా 

అవుపించాడు. ఆకేకయరాజులూ, (దుపదుడూ అతడికి బాసటగా 

కలిశారు. ఎన్నో అన్ని రథాలతోనూ, గురాలతోనూ విరగబడ్డారు 

వాళ్ళు. మన నేనంతా కలత పెట్టి వొదిలిపెట్టారు. 

సాయంకాలం కావచ్చింది. కాలయముడిలాగ విజృంభించాడు 

భీష్ముడు. తన(ప తాపం వేడి వొక్కసారి చూపించాడు. అతడిముందు 

శతువన్న వాడు వొక్కడూ నిలవలేక పోయాడు. చీకటిపడ్డాక యాద్ధ 
మాపుచే జాడు. కారవ్నసైన్యం వెంట పెట్టుకుని శిబిరానికి బయలు 

జేరాడు. ముచ్చెమట్లు పోసుకుని పాండవులు తమ శిబిరానికి 

వెళ్ళిపోయారు. 

జో పో 

వా “A py. ల 



ఖీష్మపర్వం౦ 

మూడో ఆశ్వాస (అ 

దురోధనుడిదుఃఖం 

ఆరోనాటియుద్దంభో కొడుకు గటిదెబ్బలు తినేశాడని విని 
ఎంతోఅంత దుఃఖపడ్డాడు ధృత రాస్తుడు. తర వాత వం జరిగిందో 

చెప్పమని సంజయుడ్డో అడిగాడు. 

సంజయుడు వ; ఆర్య్మాతి దుర్యోధనుడు భీమ్ముడితో ఇలా 

అన్నాడు. *మనం ఎంతోఅంత పూనిక పటే వ్యూూవాం పన్నుకు వెళ్ళాం. 

మన వ్యూహ మంతా చించిచెండాడారు పాండవులు, అంతేనా! 

సీకళ్ళఎద కే స్రీముడిచేత దెబ్బలుతినేసి భొంగపడ్డాను నేను. ఇప్పటి 

దాకా కోలుకో లేకపోతున్నాను. నిన్ను పెట్టుకుని పాండవుల్ని 

గెలుస్తానని కొండంత ఆశ పెట్రుకున్నాను. నాఆత అడీఎవరూసి అయి 

పోతూ వుంది. యుద్ధంలో జేవతలనయినా లెక్క చెయ్యవు నువ్వు 

అలాంటిద పాండవులు నీముందు ఇంతి వాళ్ళ వుతునా్నా రంకు వమను 

కోను 1!” అంటూ ఎంతో దుఃఖ పడ్డాడు. 

“నాతో ఇంతిగా చెప్పాలా ?” చిరునవ్వు నవ్వుతూ అన్నాడు 

భీముడు = “నువ్వు చూస్తూనే వున్నావు కదా ! ఎక్కడయినా 

నావొళ్ళు దాచుకున్నానా నేను? తెతెొవ్రులయినా అనగల రా ఆమాట! 

ఇంతకి మొొదటినించీ నేను ఘోఎసెవుతూ నే వున్నాను. పాండవుల్ని 

గాలవడం సాధ్యంకాని పని. వవుయితేనే, కపటంలేకండా చెపు 
తున్నాను, విను నీజయంకోజే పోరాడతాను. విచారించకు 

అంటూ ఆతణ్లి వోదార్చాడు. 



1478 వ్యానపహోారి కాం (ధమవోభారత 6 

భీము శ్రడీమాటలతో గొంత కుదుటవడ్డాడు దుర్యోధనుడు, 
ఆరా(రి సుఖంగా నిద్రపోయాడు. మర్నాడు సందరాశే లేచి 

యుదానికి సిద పడాడుం 
థ్ థు" 

వడోరోజు 

అవాళ మండలవ్యూవాం పన్నాడు భీము దు. ఒకొక్క వను 

గుకి వడేసి రథాలు. రథానికి ఏడేసి గురాలు. గు(రానికి వడుగు పసి 

విలు కాళ్ళు. విలు కాడికి ఏడు సేసి పదాతులు, అందులో దురోధన 

మహో రాజు మధ్యనుంచున్నాడు. పేరుపడ్డ పద్ద పెద యోధులు అతిడి 

పక్కలు చుట్టూనుంచున్నారు. అలామండలవ్య్యూవాంతొ మన సేనసిద్ధ 

పడింది. అటు పొండవులుఖబాడా వచ్చేశారు. మన మండలవ్యూపహాం 

చూశారు. ధర్మ రాజు ధృృష్రద్య్యువు ఎకో వీలి చాడు. మండలచ్చూహోనికి 

తగినట్లు వ్యజవ్యూవాం పన్నమన్నాడు, ధర్మ రాజు చెప్పిన కారం 

దిట్టమైన వ(జవూహాం పన్నాడు ధ అసద్య్భుమ్మడు. రణదుందు భులు 

మోగాయి. మన మండలవ్య్యూహాం లత్య పెట్టక డా వొక్క. పెటుని 

తరుముకుంటూ వచ్చింది పాండశవులన్మజవ్యూపాం, రెండువ్య్యూపోలూ 

ఉద్భృతంగా డీకొన్నాయి. 

(దోణుడు విరాటరాజుస్కీ అశ్వ'చ్చామ శిఖండిసీ, దుర్యోధనుడు 
ధృవద్యుమ్నా ణే, శల్యుడు నకుల సవా బేవుల్ని, విందానువిందులం 

యుధథావున్కుణ్తో, ఎంతొఅంతనుంది రొజులు అర్జునుళ్లో ఎదిరించారు. 

భీముడు కృతీ వర శ్రమోద కలపడ్డాను, అభిమన్యుడు చిత్రిసేన, దుళ్ళా 

సన్క వికర్ణులమోద పడ్రాడు ఘటోత్కచుడు భగదత్తుడిమిాడికి 

వచ్చాడు. సాత్యకి అలంబసుడితో తలబడ్డాడు, ధృవ కేతుకు భూర్మిశ్రవ 
సుల్లి శీళొన్నాడు. చేకిళానుకు కసా ఛార్యులతో వోరాడాడు. థర 2 
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రాజు (శు తాయువుతో న్యూ ఎంతోమంది రాజులు ఇిష్తుడితోనూో 

క్త లబడ్తారు. 

“జానా చూశావా ఎలాంటివ్యూహంపన్నాడో మూాతాత)) 

ఎంతోమంది రాజులు తనమిోదికీ రావడంచూసీ కృష్ణుడితో అన్నాడు 

అర్జునుడు. “అందుక నే కౌరవులు కించామిాదా సలవడంలేదు ఇవాళ 

ఇంతమంది రాజులు నామాదికి వచ్చారు. చూస్తూవుండు, ఏళ్ళందరినీ 

వంచేస్తానో ఇప్పుడు! అన్నాడు, అంటూనే గాండీవం నారించా 

డతడు. ఎడా పెడా బాణాలు కురిపించాడు. మన రాజులు యావన్మందీ 

వొక్క. పెట్టుని చెల లేగారు, అర్జువణ్తో, శకృషుతే బాణాలతో 

ముంచెత్తారు. అర్జునుడి దివ్యరథ మూ, అతిడీ కపి గజమూా కనపడ 

లేదంజే నమ్మం శారవసేనలో ఆనందానికి అంతూపంతూ లేకండా 

అయింది. మెరి కేకలువేసేశారు మన వాళ్ళు 

కళ్ళ ము మ్యాకోపం పొడు చుకువచ్చింది అర్జునుడికి. ఆపాళాన 

ఇం(డాన్ర్రం (పయోగించా డతడు. ఇంతిమంది రాజులు వేస్తున్న 

బాణాలూ వాత వాంక్బేసిందది. చాంతో వూరుకుందా! వాళ్ళ శరీ 

రాలూ చీ లేసింది. వనుగులు వీనుగులు చేసింది. గ్యురాలు కూ లే సింది. 

మందర పర్వతం సముద్రం మధిం చేసినట్టు రాజుల్మై న్యాలుమ్షోభ పెక్షుసి 
వొదిలి పెట్టింది. దానిముందు నిలవడానిక్కి దానిని తేరిచూడడానికీ 
వొక్క-డికీ శక్సి లేకపోయింది. అరచేతిలో (ప్రాణాలుపెట్టుకుని భీమ్మకి 
రథం వెనక్కి. పారిపోయాయి వేనలు. సుశర్మా మొదలయిన యాన 

నంది రాజులూ తప్పుకున్నారు, అందరూ భీమ్యుడిదగ్గిం కే పరిగె తారు, 
అప్పుడు భీష్ముడు వొక్క-డే అర్దునుడిమోాదికి బయలు జేరాను, 

“సేనతో వున్న అర్జునుడిమిదికి తాతయ్య వొక్క-దే వెళుతున్నాడు. 
ఆయనతో మిరున్నూ వెళ్ళవద్దూ! నేను అంతా చూస్తూనే 
వున్నాము. ఇలా పారిపోనచ్చా మిరు!” అంటూ రాజుల్ని హొచ్చ 
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రించాడు దుర్యోధనుడు. అలా రా రాజు పాచ్చరించడంతోనే లేని 

ఖెగ్యం తెచ్చుకున్నారు రాజులు. భీష్ముడి రెండుపక్కలా నడిచి 

అర్జునుడిమిోదికి ఎగ బడ్డారు. అక్కడ అలా యుద్ధం సాగుతూనే వుంది, 

ఇటు ద్రోణుడు విరాబరాజు ధనుస్సు వొక బాణంతోనూ, జెండాశ్యర 

వొక బాణంతోనూ ముక్క-లు వేసేశాడు, వెంటనే మరొక బాణం 

పుచ్చుకున్నాడు విరాటరాజు, మూడు బాణాలు (దో ణాచార్యులమీడ 

నాటించాడు. మరొక మూడు బాణాలతో అతిడి సారథిని కొట్రాడు 
ఇంకొక నాలుగు బాణాలు వేసి అతెడి గ్మురాలు కూలగొట్రాడు, ఒకే 

బాణంతో జెండా ఎగరగొగేఇాడు. మరొక టివేసి జెడాకరా తెగ 
నరికేశాడు. 

నిలువునా మండిబో మాడు (దోణాచార్యులు. ఎంచి ఎంచి 

ఎనిమిది మంచిమంచి బాణాలు వేశాడు. విరాట రాజు సాంథిస్కీ అతడి 

గురాల్నీ కొ శ్రుశాడు. రథంటేకండా అయిపోయాడు విరాట రాజా 

వెంటనే శంఖిడి రథంమోాడికి వెళివోయీా డితిడుం తేండీకొడు కూ 

వొక్క-రథంమి దె వుండి (దోణుడితో యుద్దంచెళారు.. జడివానలా 
బాగాలు కురివించి అతల్లి ముంచెత్తారు. మరంతి వొళ్ళు మండింది 

దోణుడికి. తీసి పెట్టి వొ కేవాక్క- బాణం వొదిలి పెటాడతదు. శంఖుడి 

గుండెలమిద తగలింది బాణం. దు సెళ్ళిపోయి పిపులోంచి బె టికి 

పోయింది. శారుమనిపోయాడు శంఖమును, థనుస్సూ, టి” శాలతోపాటు 

(పాణాలుకూడా వొదిలేసి రథంమాంచి కంద పడీవొయూడు. 

కుమూారుడీబావ్రు క శారా బరా శొను విరాట రాజు అతడి 

ఎండే చిజాలరువోయింది. ముందూ “వెనకా కినఎడలి దతిడీకి 

పుంజాలు తెంపుకుని అడే పారివోఎడం వారివోయా డతిడు రాజు వారి 

ఫోవడంతో చే మత్స్య దేళం ఎసెన్యాలు కకావిక అయిపోయాయి. 

దోణుడు పాండవసే నమీాద' విరచుకుపడ్తాడు, 



ఫీమ్మవర్యుం 1481 

అ చేసమయంలో అశ్వ సామ నుదుటీమాద మూడు వాడీవాడీ 

బాణాలు నాటించఛచాడు శిఖండి, మూ్యూకు బంగారం శిఖరాలతో ధగ 

ధగా మెరిసిన మేరుపర్గతంలా అవుకించాడు అశ్వతామ. అరికాలి 

మంట నెల్తికెక్కి౦ం దతేడికి. ఒక een శిఖండిమోద 

బాణాలు వొదిలి పెట్టా డతడు. అతడి గ రాలు కరా ల్చే శాడు, 

సారథిని చంక కడు. జెండా ఎగరనొన్తుళా డు. అతడి చేతిలోని 

విల్లూ విరిచేశాడు. మరొక ఆసరా శేకపోయింది శిఖండ్కి. క త్రీ 

డాలూ పట్టుకున్నా డతడు. రథంమిోంచి కిందికి దూకేశాడు. డేగ 

లాగ అశ్వశ్ఞాచు మిోాడికి పరిగౌతొడు. అకశ్టళ్తానా బాణాలు 

వేస్తూనే గా వాటన్ని టిసే కత్తితో నరికేస్తూ అతడిమోాదికి 

వచ్చేస్తూనే వున్నాడు శిఖంకి. పళ్ళు పటపటా కొరికాడు అశ్వ శ్రైమాం 

వాడయిన "చాణ మొకటి వేశాడు. శిఖండి డాలు పగల గొక్రేశాడుం 

మరొక బాణం వేసి అతడి క తిన్నే ముక్కలు చేసేశాడు. 'అంతతో 
వూరుకోలే దతడు. చికిలిపట్టిన బాణాలు సూటిగా శిఖండి వొళ్ళంతా 

నాటించాడు. విరిగిన క తే అశ్వశ్రామమిద విసి కిరాడు శిఖండి. చానిని 
దారిలోనే బాణాలతో తుక్కు-కింద కొమేళాడు అకశ్యశామ, ఇక 

జేకేీదేమిో లేకపోయింది శిఖండికి. Pes సాత్యకి రథంమోాదికి పారి 

పోయా డతేడు. 

ధృష్టద్యుమ్నుడు దురో్యోధనుడిమిోాద శరవర్షం కురిపించాడు. 

అయితే లవలతేకశమూ చలించలేదునీకొడుకు. తంత (కూరా 

నాలు ధృష్టద్యుడ్ను డివి వ వొదిలాడు, నాగుపాంలాగ బుసకొట్టాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఒకేవొక్క బాణం పూ నిపెట్టి వేశాడు. దుర్యోధ 
నుడీ ధనుస్సు పుటుక్కు_మనివించాడు. మరొక 'ధనుస్సుకోసం చెయ్యి 

బొ సాడు దుర్యోధనుడు. ఆసందుచూసి అతడి నాలుగు గు రాలూ 

నరికేశాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. రథం లేకండా అయిపోయాడు 
దొక్యోధనుడు. అయినా జంకలే దతడు, ఉ(కోవంతో కత్తి వుచ్చు 
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కున్నాడు. రథం దూశీసి పొాండవనీన*ని వితాదికి పరిగోతాదు, 

అఫుడు మెరుపులా పరిగెత్తుకు వచ్చాడు శకుని. దుర్యోధనుణ్ణి తన 
రథంమిాద పట్టుకు వచ్చేశాడు. 

సాత్వకీ అలంబసుడూ దారుణంగా యుద్ధం జీఛారు. విసరీ 

తంగా బాణాలతో కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఒర్ ee బాణం 

వేసి సాత్యకి ధనుస్సు తునకలు చేసేశాడు అలంబనుడు. చురుకయిన 

బాణాలు నాటించి చురచురలాడించాడు. మాయచేసి, ఘోరంగా 

"పెడబొబ్బలు "పెట్టాదు. ఆతడి మాయ నొష్కాటే సాగనివ్వలేదు. 

సాత్యకి. ఇం ద్యానం వేసి వాటన్నిటిని తూలనగొ క్రుఃా డతడు, 

ఇందా(స్ర్రుం ముందు అడిలిపోయాడు అలంబసుడు. (శతుకు జీవుడా 

అనుకుని అజే సారివినడం పారిపోయాడు. సింహనాదం వేశాడు 

సాత్యకి. ఆవూపున వచ్చి మససేనమిగ విరుచుకుపడ్డాడశడు, 

కృతవ ర్మా థీమాడతూ వొక ళ్ళమిాద నాకళ్ళు విడుగుల్తాటి 

చాణాలు గుప్పించుకున్నారు. కృత వగ్శ వడికనం చూసి హోగా 

వొళ్ళు మండింది భీముడికి. అతడి సాంథివి చంపేశాడు. గృురాలు 

నరికేశాడు, ఒళ్ళంతా బాణాలు నాటించి వొదిలి పెట్టాడు. వదు 

పందిలా అవుపించాడు కృతీనర్శ. భరించలేక పోయా డతడు. చాంతో 

నీబాన వృవకుడి రథ మెక్కే_ఇొడు. భీముడికి మరి అడే లేకపోయింది, 

మన వనుగు సేనమిోద పడ్డా డకడు. 

ధృతరాష్ట్రుడు : సంజయా, ఎంత్ చెప్పినా నున వాళ్ళే చెబ్బ 

తింటున్నారని చెపుతావు. మనసేనే పారిపోయిం దంటావు, పాండ 

వుల పర్మాక్రమమే పొగుడుతావు. వాళ్ళదే పై చెయ్యి అంటావు, 

ఎప్పుడు చూసినా ఇబేవాట పాడ కావు, వమిటి ఈమాయ? వినలేక 
పోతున్నాను చేను, 
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సంజయుడు ఏ; ఇందులో మాయ ఏముంది మవోరాజూ ? మన 

వాళ్ళు వోవీనంతముట్టుకు చెబ్బలాడుతూచే వున్నారు. అయితే 

వంలాభం ? పొండవసేన సము(దమనుకో, మన బలగం నదుల్లాగ 

అందులో మునిగిపోతూనేవ్రుంది. సము(దం చేరిన నదుల నిజతం్గం మరి 

ఎక్కడ, నిలుస్తుంది ! అంచేత అది వొక దోవం అనుకోపహాడదు. 

ఇంతకీ తక్నే మో నీలో నేవ్రంది. సీతప్పూవశ్లే ఇంతాముంచుకు వచ్చింది. 
విచారించిమా(త్రం (పమాజన మేమిటి ? తరవాతజరిగిన, యుద్ధం విను, 

విండానువిందులూ యుధామన్యుడూ అమీ కా తేల్చు 

కో వోలంటూ వోట్లాడారు. అనువిందుడి గు(రాలు కూల్చేసి అతడికి 

రథం లేకండా చేసేశాడు యుధామన్యుడు. విందుడిరథ వెంచ్కేశాడు 

అనువిందుడు. ఒక్క బెణంతో విందుడి సారథిని చంపేశాడు యుధా 

మన్యుడు. ఇంకేముంది ! సారథిలేని గు_రాలు అడ్డదిడ్డంగా రథం 

ఈదుకుంటూ పరి7_త్తి పోయాయి. దాంతో అవంతిసేన యావత్తూ 

చిందరవందర అయిపోయింది. 

ఇలా ఘోరంగా సంకులసమరం జరుగుతూనవుంది, ఇంతలో 

భగదత్తుడి మదపుకేనగు నువతీకం శివమెత్తినట్టు చెలరేగి పాండవ 

శీనమిదికి పరిగెత్తింది. డాని ఉద్ధ్భృతానికి జ్జరిల్లి పోయారు 
పాండవులు. తుపాకిగుండుకి చెదిరిపోయిన పిట్టలగుంపులాగ కకాపిక 

లయిపోయిండి వారిసేను అటచూసి వొక్క-నూపున వరిగాత్తుకు 

వచ్చాడు ఘటోత్క- చుడు, ఉద్ధృతంగా వస్తూవున్న నదీ[పవావాం 

నిలిచేసిన పర్వతంలాగ సు(పతీకాన్ని ఆజీశఛా డతడు. చాంతో 

పోయిన థైర్యం చికకపట్టుకంది పాండవసై న్యం. కాలూని మళ్ళీ 

యుద్ధ మారంభీంచింది 

వనుగుని అజేస్ భగదత్తుడిమోద కలబడ్రాడు ఘటోక్క-చుడుం 

గట్టిగట్టిచాణాలు అతడిమాదగుప్పించాడుం అవన్నీ అల్లంత దూరంలో నే 

సశ 
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ఖండించి పారేశాడు భగదడుడు. గబాగబా పచ్నాలుగుతోమరాలు 
ఘటోత్క_చుడిమోద విసిరాడతడు. వాటిని గుండవీండిచే సేసి, డబ్బ్భుయి 

బాణాలు భగదత్తుడిమోద కురిపించి సింవానాదం చేశాడు ఫఘటో 

త్కచుడు. అగ్గిమోద గుగ్గిలంవేసినట్టు భగ్గుమున్నాడు భగదత్తుడు. 

ఘటోత్కచుడి గు(రాలు నాలుగూ కూలగొశ్లుశాడు. గు(రాలంలేని 

రథంమి చే నించున్నాడు ఘటోత్కచుడు. అవమాంతంగాశ కి, తీశాడు. 

భగదత్తుడిమోద విసిరాడు. అదీ సగంలోజే తునకలువేసి పాళేశాడు 

భగదత్తుడు. వన్నో అన్ని బాణాలు వేసి ఫఘటోత్క- చుణ్లి ఉక్కి_రివీక్కి_రి 

చేశాడు. ఆతడివొళ్ళం తా మంటలుపుట్టించాడు. ఆగలేకపోయాడు 

ఘటోత్కచుడు. బేవేం్యదుడితో వోడిపోయిన నముచిలాగ పారి 

పోయాడు. అతడు పారిపోవడంతోశే అతడి 'రాత.స్నసె న్యాలూ 

తోకముడిశేశాయి ఇక వెచ్సే చేముంది ! సుపతీకం మళ్ళీ పాండవ 
సేనమిదికి పరిగా తింది. ఆడివియేనుగు పాలబడ్డ కలవ వనంలా అయి 

పోయింది పాండవసేన, 

శల్యుడూ, మేనల్లుళ్ళు నకులసవా జేవులూ తమకంతో పోరా 

జారు. బాణవర్థంతో మేనమామని ముంచేత్తొరు మేనల్లుళ్ళు. 

నవ్వుతూ వాళ్ళకీ బాణాలతో నే జవాబు చెప్పాడు శల్యుడు. నాలుగు 

బాణాలు వేసి నకులుడి నాలుగు గు[రాలు చంపేశాడు. సవహాజేవుడి 

రథ మెక్కే_శాడు నకులుడు. అన్నదమ్ములిద్దరూ వొక్కరథంమిా జీ 

నిలబడి గుక్క_తిప్పూకోని వ్యకండా కొట్టారు మేనమావముని. సహించ 

లేక పోయాడు శల్యుడు, రెండుకళ్ళలోనూ నిప్పులు కక్కాడు, కరు 

కయిన బాణాలు వేసి 'మేనల్లుళ్ళ నిద్దరినీ చురచుర లాడించాడు. 

బాగా చికిలిపట్టిన బాణ మొకటి తీశాడు నవాచేవుడు. ధను 

స్పునితోడిగాడు. నారి చెవ్రలదా కాలాగాడు, వొదిలిపెట్టాడు. రివ్వున 

వెళ్ళింది బాణం. శల్యుడి గుంజెలమిోద తగిలింది, నెత్తురు అంటీ 
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అంటకండా ఏపుళలోంచి దూసుకునిపోయింది. చచ్చినట్టు రథంమిాడ 

పడిపోయాడు శల్యుడు, కౌరవసేన హాహాోకా రాలుచేసింది. శల్యుడు 

మూర్భపోగా నే అతడి సారథి జబ్లుకున్నా డుం యుద్ధభూమినించి రథం 

తప్పించి పట్టుకుపోయాడు, నకుల సవాచేవులు సింవానాదాలువేశారు. 

శంఖాలు పూరించారు. ఇం(దుడ్యూ ఉపేంద్రుడూ (విష్ణువు) కలిసి 

రాతన సేనమిద కలబడినట్టు మన కౌరవసేనమిడ కలబడ్డారు. 

మట్టమధ్యాహ్న మయింది. 

(శు తాయువుతో యుద్ధం చేస్తూవున్న ధర్మరాజు తొమ్మిది 

బాణాలు అతడిమోద వేశాడు, వాటిని మధ్యలో నే కొశ్లేసి వడు 

బాణాలు ధర్మరాజు వొంటిమోద నాటించాడు (శుతాయువు. కళ్ళ 

ముయ్యా కోపం వచ్చింది ధర్మరాజుకి. వరాహకర్ష్మ చశాణంతీసి 

సూటిగా శుతాయువు గుండెలమూద కొట్టాను. మరొక వెడల్పాటి 

బాణం తీసి అతడిజెండా నరికేశాడు, శు తాయువుమా(కం సొమా 

న్యుడా మరో వడుబొాణాలు ధర ఇ రాజుమోద నాటించాడు. మరింత 

మండిపోయాడు ఢర్మరాజు. (కుతాయువుగ్యరాలు చంపేశాడు. 
అతడి కోదండం విరిచేశాడు. అతడి శరీరం యావత్తూ చీల్చి రక్త 

మయంచేజీశొడు. భరించతేక పోయాడు (శుతాయువు, రథందూశేసి 
విక్క_బలం చూపెట్టాడు. తేనమై న్యం తెల్ల మొవాంవేసింది. పాండవ 

సైన్యం సంతోవంతో సింవానాచాలువేసింది. ధర్మరాజు కౌరవసేన 

నురకుమూడడ మారంభించాడు. 

వచేకి తొనుడు క ఎ్ర పౌచార్య్టల మాడ దిట్ట మెన బాణాలురు వ్యాడు. 

చివ్వుమంది కృపాచార్యులికి, చేకి తానుడి ధనుస్సు విరిచేశా డతడు. 

అతడి గురాలూ కూల్చేశాడు, గదపట్టుకుని రథం దూకేశాడు చేకి 

'తానుడు, అమాంతంగా కృపుడి రథంమిోాదికి వురికాడు. అతడి 

గురాలు గదతో బాజేళాడు చేకితానుడి ఎముకల్లో నాటుకు ఫోయి 
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నట్టు పదహారు బాణాలు కొట్టాడు కృపాణార్యోలు. ఉ కోషంతో గద 

విసిరాడు చేకితానుడు, ఇళ్లు దానిని కొళ్తుశాడు కృపుడు చెంగున 

రథంమిాదికి వెళ్ళి క త్తిపుచ్చుకుర్నాడు చేకితానుడు. మెరుపులా కృపుడి 

మోదికి పరిగెత్తుకువ చ్వాడు. కృపుడూ వొక కత్తిపట్టుకన్నాడు. రథం 

గంతేసి చేకి కానుడితో క లబడ్డొడు,. ఉభయులూ కత్తులతో యుద్దం 

చేశారు. చే! తానుడిక త్తి కృపా చార్యులుకీ, కృ పాఇార్యులక త్రి చక్రి తా 

నుడికీ వొక్క వాలే తగిలాయి, ఇద్దరూవొక్క-నా రే మూర్భపోయారు, 

ఇటునించి శకున్కీ అటునించి కరకర్షణుడూ పరిగెత్తుకు వచ్చారు. ఇద్ద 

రినీ తమత ము రథాలమోద పట్టుకుపోయారు. 

ధృష్ట కేతూ, భూరిశవసుడూ ఘోరంగా పోరాడారు. భూరి 

(శవసుడిమాద తొంభయి బాణాలు గుప్పించాడు ధృష్ట కేతువు. బాగా 
చురచురలాడింది భూారి(శ్రవసుడికీ. రకరకాలబాణాలు (ప యోగించా 

డతకు. ధృష్ట కేతువుసారథిని చంపేశాడు. అతడిగ రాలు కొకు కొడుం 
ఒళ్ళంతా మంటలుచ్చుకున్నట్టు చాణాలు నాటించాకు, రథందూ కీసి 

శ తాసికుడింథ మె క్కేఇాడు ధృవ కేతువు, 

దుశ్ళాసనుడూ, విక ర్పుడూూ, చిత సేనుడూ- అభిమన్యుడితోఅద్భు 

తంగా యుద్ధంచేశారు. అయితే అనవాయశకూరుడు అభిమన్యుడు. అంత 
మందినీ కీచుకీచుమనివించారు.. వాళ్ళగురాలు కూల్చేశాడు. సార 
ధుష్న్ చ. పేశ్లాదు. ఒక్కడికీ రథం బేకండా చేసేశాడు. తలచుకుంటే 

వాస పాణాలూ. పుచ్చుకుజేనాకు, కాని వాళ్ళని తానే చంపుతానని 
(పతీజ్ఞ చేశాడు భీముడు. అది తలుచుకుని వూరుకున్నా డతడు, 

బుశ్ళాసనోడూ మొదలై నవాళ్ళ అవస్థ భీష్ముడు చూశాడు. 
వాళ్ళని వెనక వేసుకుని అభిమన్యుడితో డీకొన్నాడు, ఎంతోమంది 
రాజులూ ఫీష్ముడి వెంట వచ్చారు, అభిమన్యుక్లో ఘీ రాయించారు. 
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వాళ్ళం'తాముక్కా-కలు తేరినవాళ్ళు. పైపెచ్చు లెక్కాజమౌాలేనంత 
మంది వున్నారు వాళ్ళు. అభిమన్యుడు వొక్కాడు, 

క గ్రావ్రా అటుచూడు” అభిమన్యుడి శేసి చూకిస్తూ కృష్ణుణి 

'పాచ్చరించాడు అర్జునుడు - భీము డితోకలిసి అంతమంది రాజులూ 

నాకొొడుకుమోాదికి వరిగెడుతున్నా రు. అక్కడికే పోనీ మనరథంి 

అంటూ తోందరచేశొడు. 

అర్జునుడి నోట్లోమాట నోట్లో నేవుంది పగ్గాలు నడిలించాడు 

సారథి (శ్రీకృష్ణుడు, బరిమోద పాంలాగ వరిగెడుతూవుంది రథం 

అడ్డంగా వెళ్ళి అడ్డుకున్నాడు (తగ ర్త రాజు సుకర (| 

“అడిగదీ, అలావుండాలి” అన్నాడు అర్జునుడు = ోమిాదండు 

లోకల్తా నువ్వే మొనగాడిప. సరిగ్గానే వచ్చా విక్కొడికి, రా! 

కాని తోకముడి చెయ్యకండా పోరాడాలిసుమూ [ ” అంటూ 

గాండీవం సారించాడు. జడివానలాగ బాణాలు కురిపించాడు. సుశర్జు 

రథమూూ, అకతేడిగ్నరాలూ, సారథీకనపడ కేదంకే నమూ. మననేన 

మా(తం వూరుకుండా ! పెద్దవుప్పెనలా వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి ముట్టడిం 

చింది. అది చూసి పాండవమై న్యం వురకలు వేసుకుంటూ వచ్చింది 

అర్జునుణ్ణి వెనక పెట్టి వమునసేనమొద కలబడింది. శెండు జేనలూ 

ముమ్మర మైన దొమ3౫ోయుద్దం చేశాయి. 

అర్జునుడు రాజులమోాదికివచ్చాడు. వాళ్ళ జెండాలు సరికేశాడుం 

సారధుల్ని చంకేశాడుు గురాలు కూల్చే శాడు. వాళ్ళగొడుగులూ, 

చామరాలూ గుండపిండిచేసేశాడు. ధనుస్సులు ముక్క-లుచేసేశాడు. 

కవచాలు పగలగొన్లేశాడు. శరీరంకిటుకుస్థానాల్లో బాణాలు నాటిం 

ఇవాడుం ఒళ్ళం తా వీలికలు చేశే నివొడు, ప సం? ఎనరగొ స్టేవాడుం 

ఆలా నానాబీభత్సముూూ వేసేసి వీభత్పుడ అన్న పేరు సార్ధఠంచేను 

కున్నాడు, 
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అపరావ్హ్లామయింది. మళ్ళీ దురునుగా వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి, ఎదిరిం 

ఇచాడు సుశర్మ. అతడి రథరతు.కులు ముష్ఫముయిద్దరూ అ: sree 

పడ్డారు. పకప కాన వ్యాడు అర్జునుడు. తలా శెండేసి బాణాలు 

అరవై నాలుగు బాణాలూ Fe యుప ప్ఫయియిద్దరినీ వారీఅనిపించే 

జాడు. కోపంపట్ట లేకపోయాడు సుశర్థు, ఉ(కోమంతో అర్జునుడిమోడికి 

వురకఠబో యాడు. అర్జునుక్ణి తప్పించుకుని సుశర్శ ముందుకి వచ్చాడు, 

అతడితో తక్కి.న (దుపదుడి జ్ఞాతులూ తోను నుకువచ్చారుం వాళ్ళం తా 

సుశర ఇని చుట్టుముట్టారు, 

అర్జునుడు శీషు డి దిక్కు- నడిచాడు. దుర్యోధనుడూ, జయ 

(దథుడూ అతడితో తగిలారు. వాళ్ళనికడకంటితో చాస్తూ నే భీముడి 

మీదికి వురికాడు అర్జునుడు. అష్టనుడలా వెళ్ళడం చూసి ధర్మరాజూ 

అశువచ్చాడు, శల్యుడు మూర్చలేచి అతణ్ణి అడ్డుకున్నాడు. అయినా 

ఆగలే దతడు. ధర్శరాజువెంట భీముడూ నకుల సవా జేవులూ 

వచ్చారు. అన్న డమ్ములు అయిదుగురూ వచ్చి తాత భీమ్ముణ్లే ముట్టు 

డించారు.. 

నురోధనుశ్యూ జయ దథుడూ దూసుకుంటూ వెళ్ళారు 

పాండవ్రలు అయిదుగురిని అడ్డుకుశ్నారు, కలుడూ, శల్యుడూ, 

చిత సేనుడూ, కృ వాబార్యులూ రూ డా వాళ్ళతో కలిశారు. అటు 

శిఖండీ వచి భీము డి మోాద జీన బడ్డాడు. శొషుిండీమోాద చెయ్యి 

చేసుకోలేదు భీమ్ముడు. అతడిధనున్సు మాతం విరిచేసి వూరు 

కున్నాడు. ఆన్యూతాొనికే అడిలిపోయాడు శిఖండి, “ఇ జేమిటి?* 

అదలిస్తూ అన్నాఢు ధర్మ రాజు జా భీమ్మ శి చంచేస్తానంటూ అన్ని 

కబుర్లు చెప్పావు. ఆపంతాలన్నీ వవముపోయాయి ₹”” అంటూ 

మొగమాటంలేకండా ఎత్తిపొడ్చాడు. ఎక్కడలేని పౌరువవరా 

పొడుచుకువచ్చింది శిఖండికి. చువ్వలానగ వచ్చాడు భీమ్ముడిమోదికి. 
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అడ్డంగా వెళ్ళాడు శల్యుడు, శిఖండిమిద ఆగ్నేయా(న్రం (వయో 
గించొడు. జంక లేదు శిఖండి వారుణా(స్ర్రుం వేశాడు. ఆగ్నేయాస్త్రం 
ఆ ర్పేశాడు. 

ఈలోపున భీము డు ధర్మరాజు జెండా ఎగరగొ శ్రేశకాడు, అతడి 

కోదండం విరిచేసి సింహనాదం చేశాడు, 

భీముడు గదపుచ్చుకుని రథందిగాడు; దురో్యోధనుడిమిదికి 

వురికాడు. జయ।[దథుడు రు దుడిలాగ వెళ్ళాడు. గబగబగచా అయిదు 

వందల బాణాలు ఛభీముడిమోద కువు రించాడు, ఒక అడుగయినా 

వెనక్కి. తగ్గలేదు భీముడు. అన్ని చాణాలూ గదతో కొప్టేశాడుః 
ఆవూపుని వచ్చి జయ(ద్రధుడి నాలుగు గురాలూ హా బేశాడుః 

ఇంకొక రథంమిదికి పారిపోయాడు జయ(దథును, దాంతో మన 

వాళ్ళు పిరికిగుండె పడిపోయారు. నాయకులు వెనకడుగు వేశారు. 
గైన్యమూ మడమ తిప్పడం మొదలెట్టింది. 

అప్పడు చమాన భీముడిమోద క లబడ్హాడు దుర్యోధనుడు 

ఆ సందు చూసుకుని భీముడిమిద శ _క్తిలిసిరాడు చి(త నేనుడు. మాగా 

కళ్ళు ఎర వడ్డాయి భీముడికి. గిరగిరా తిప్పి గద విసిరాడు. విడుగులాగ 

ఆకాశ మాన్లాన మెరుస్తూ వచ్చేస్తూవుంది గద. మహో(గంగా 

వుందది. డానిని చూసి మన యోధుల గుండెలలో (పాణాలు 

తేవంశే నమ్ము. ఎవరిమోద వడుతుందో అని గడగడలాడిపోయారు 

వాళ్ళు, అందరూ వొక్కసారి పలాయనం చిత్తగించారు, దుర్వోధ 

నుడిమాశే మరిచి పోయారు వాళ్ళు. చెట్టోపిట్లయి పారిపోయారు, 

మవా రాజూ (పాణభయం ఎంత్ వాళ్లయినా నీచుణ్ణి చేసేస్తుంది మరి! 

తిన్నగా చిత సేనుడిమోది శే వచ్చింది ద. త్వణంలో అతడూ 

అతడి రథమూ పిప్పయిపోతాయి. సంబేవాంలేదు. అయితే చిత 
చేనుడుమా(తం కళవిళభపడలేదు. కల్తీ, డాలూ పట్టుకుని చప్పూని రథం 
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మించి గం శేశా డతడు. అతజిటు గెంతాడు, అటు రథంమోవన 

వడింది గద. రథమూూ రథానికి పూసిన గురాల్యూ రథం నొగలు 

మోది సారథీ మచ్చుకయినా లేకండా పచ్చడయి వూరుకున్నారు. 

చిత సేన్నుణి తన రథంమిదికి పట్టుకుపోయాడు వికర్టుడు. 

భీష్ముడు ధర్మరాజు జెండా ఎగరగొన్తేసి, కోదండం విరిచేశా 

డని చెప్పాను కదా! అంతతో వూ రుకోలే దతడు. ధర్మరాజు 
వొంటినింజా బాణాలు నాటించాడు. నెత్తురు భార లుకట్టించాడు. 

ఉగుడే అయిపోయాడు ధర్మరాజా. ఉగమైన శ క్రితీసి తాతగారి 

మోద [పయో గించాడు. సగందూరంలోనే దానిని ముక్క-లువేసి 

కొశ్లేశాడు భీముడు. ధర్మరాజు నకులుడి రథంమోాదికి వెళ్ళి 

పోయాడు. 

నకుల సవా బేవులతట్టు రథం తిప్పాడు భీష్ముడు. కాళ్ళనించి 

తలదాకా మంటలుచ్చుకున్నట్టు వాళ్ళిద్దరినీ బాణాలతో కొట్టా 
డతడు, తను కళ్ళు దెబ్బలు తినెయ్యడం చూసి ధర “రాజు హృదయం 

చివుక్కు మంది. తమకమూ హోచ్చిపోయింది. “భీషణ చంపెయ్యండి” 

అంటూ తనవాళ్ళందరినీ హాచ్చరిస్తూ ఇయ్యవిసిరా డతడు, 

చాంతో పాండవ యోధులు యావన్మంది వొక్కసారి భీమ్మడిమిచదికి 

పరిగొత్తుకు వచ్చారు. 
అసలే భీముడు ! మృగాలమంద మోాదికివ స్తే సింవామెలా 

ఆచ్చిపోతుంది అదిగో అలాగ నలిగిశేగిపోయా జాయన. సుళువు 

శెలిసిన తోటమాలి తాటిపళ్ళు రాల్చినట్టు వడల్పాటి చోణాలు 

వేసి ఆరాజుల తలకాయలు కిందపడగొట్టడ మారంభించాడు. అటూ 

ఇటూ ఎటు వడికే అటు అంతటా తాన (ప్రత్యక్ష. మయాడు. వీర 
వివాోరం చేశాడంచే నమ్ము. కరచరణా లాడలేదు పాండనవులికి* 

కళ్ళప్పగించి బొమ్మైల్లాగ నిలబడిపోయారు వాళ్ళు, 
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అప్పుడు వున్న ట్టువుండి ధనుష్టంకారం చేశాడు శిఖండి, భీష్ముడి 

మీాదికి దూసుకుంటూ వచ్చాడు. తన చా ణావిద్యా పాండీత్యమం తా 

చూపించాడు, అయినా అతేణ్ణి గడ్డిపోచలాగే చూశాడు భీము డుం 

అతడి శేసి కళ్ళెత్తి చాడశ్నా చూడలేదు. పాంచాల నేనమీోదపడి 
నురుమాడడ మూారంభించా ప. అతడి వడితనం తట్టుకోలేక పోయింది 

పాంచాల నేన. చిందరవంజరయి జెడిరిపోయింది. 

ఇక్కడ భీము శ్రడీలా పీరవివోరంచేస్తున్నాడు. అటు సాత్యకీ, 

ద్యుమ్నుడూ కలిసి కౌరవనేనమిాద విరుచుకుపడ్డారు. నేననేనల్లా 

అల్లకల్లోలం చేసేంక్యుడం మొదలెట్టారు. విందుడూ అనువిందుడూ 

ధృష్టద్యుమః: 'ఆ బ్ర జాదిరించారు. అతడి గు(రాలుపడగాళ్తుళారు. జాంతో 

సాత్యకిరథమె క్కే శాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఆనిచరాతాము ధర్మరాజు. 

అక్కొ_డున్న మై. న్భంయా వత్తూ విండానువిందులమోాడికి పురికొల్వాడు. 

భౌతో అంటూ పాండవ్వసెన్యం వొక్క-సారి విజృంభించింది. విందాను 

విందుల్ని వెంటదరిమింది. 

దుర్యోధనుడు చెయ్యివిసిరి మనదండుని హెచ్చరించాడు, 

తము కళ్ళతో కలిసిభీము కి ముందు పెట్టుకుని పాండవ సేసవిాద పడ్డాడు 

గదవమూాయిస్తూ రథం పరిగెత్తించుకుంటూా వచ్చాడు అర్జునుడు. 

అడ్డంగా వెళ్ళి అతల్లో అటకాయించాడు (దోణాచార్యులు, అర్లునుడి 

రథముూ, ఆకాశమూ కనపడకండా బాణవర్ద ౦ కురిపించాడు. 

_దోణా చార్యులు అలావిజ్బంభించడంతో నే మననేనలికి ఎక్కడ 

లేని థైగస్యమూ పుట్టుకువచ్చింది. అతడి ఆసరా చూసుకుని శృత్రు 

శీనతో పోరాడా యవి, 

తననేఎని ఎక్కడికక్కడ గాంతెర్తి పురికొల్పుతూ వచ్చాడు 

ధర్మరాజు. అంచేత పాండవనేనలూ మడమతిప్పకండా ఘోరంగా 

పోరాడాయి. 

విగ్ 
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సూర్యుడు వడమటికొండమిదికి వెళ్ళిపోయాడు, చూసి తీరా 

లన్నంత ఎరగావున్నా డతడు. సంజపొద్దు ఎరరంగు రణరంగమంతటా 

మెరిసింది. రక్కనదులు [(పవహించాయి. ఆ(పవాహంలో శవాలు 

శకేలుతూ కొట్టుకుపోయాయి. గసపంపులటుగుంపులు?గా వచ్చి వాటిని 

భూతాలూ, భేతాళులూ పట్టుకపోయారు. బఒడ్డుని పడివున్న వీను 

గులు నక్కలు ఈడ్సుకుపోయాయి. ఘోరంగావుంది సాయం సంధ్య, 

సుశర్మా, మొదలైన రాజుల్ని గడగడా వొణీకించిన అర్జునుడ్యూ, 

జయ(దథుణ్లి మూడు చెరువులనీళ్ళు తాగించిన ఛీముడూ ధర్మరాజు 

ముందు నుంచున్నా కు. యుద్ద మాపమున్నాడు ధర్మరాజు. ఆనాటికి 

యుగ్గమాగింది. పరివారం యావన్న ందితోనూ కలిసి శిబిరానికి 

బయలు బే రాడు ధర్మరాజు. ఇటు మననాళ్ళున్నూ సేనలు మళ్ళించి 

శిబిరానికి వచ్చేశారు, 

ఎనిమిదోరో జు 

మర్నాడు శెల్ల వారింది. అటు పాండవులూ ఇటు నున వాళ్ళూ 

మేం ముండంకే మేం ముందు అన్నట్టు ఏరా వేశాలతో యుధ్ధానికి 

బయలుదేరారు. అవాళ భీమ్మణేనాని కూర +శన్యూవాం పన్నాడు, 

“పరాశావొ కారవులవ్యూవహాం,” మనవ్య్యూహం, ధృష్టద్యుమ్నుడి 
చూవిస్తూ అన్నాడు ధర రాజు - “దీనికి (ప్రతిగా వవ్యూవహాం 
పన్ని తే బావుంటుందో ఆలోచించు” అన్నాడు, 

బాగా ఆలోచించాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. వెంటనే శృంగాటక 
వ్ర్యూవాం పన్నాడు. ఇలా ఉభయనేనలూ వ్యూహోాలుపన్ని ఉత్సా 
పహాంగా యుద్దానికి సిద్ధ పడ్డాయి. ఆ భో యవ్యూాహాలలోనూ ఛేరీలూ, 

మృదంగాలూ మోగాయి. శంఖాలు న్రరిమాయి. పొలోఅంజే 
నాలో అని రెండుగాన్యాలూ వొక్కసారి కలబడ్డాయి, ఆయుధాలతో 
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ఆయుధాలు రాపడ్డాయి; ఫాళతేని మంటలు లేచాయి. గ(రాలూ, 

ఏనుగులూ, రథాలూపరిగెత్తి చెప్పశేనంత ధూళి ేగింది రకాలు 
(పవహీంచి ఆధూలళి ఆకాశంమిదికి ఎగరకండా అడగారిపోయింది. 

ఉభయ నేనల్లో ఎవ్వరూ వెనకంజ వెయ్య లేదుః రణరంగ మంతా 

రా[దం తాండవవమాడింది. 

భీష్ముడు పెద్దసింవానాదంచేసి శ తుసేన చీల్చుకుంటూ పరీ 

గతాడు. అతడి వడితనం ఆపశక్యంకాలేదు పాండవులికి. భయసడి 

పోయి వక్క-లికి తజే పరుకున్నాను వాళ్ళు. ఎంతటి వీగుడువచ్చినా 

సాహాసించేవ'డు వొక్కభీము క నట! డప్పుడు. సింవానాదంచెేసి 

భీము కి ఎడిరించా డకడు, లలో? భీము డి సారథిని చంపే 

వాడు. సారథి పడిపోవడమే చశడువు, బెదిరిపోయాయి గ రాలు. 

రథం ఈడ్చుగుంటూ చెనక్కి_ జొడుతీళా యవి. దాంతో మనసేనలు 

తడబడిపోయాయి. పాండవ సేనలు వొక శేగోలతో డురుచ్చి కొట్టాయి. 
అపుడు కోడెతొచులా లేచాడు సీకుమాగుడు సునాభుడుం 

పళ్ళపటపటా కొరుకుతూ వెళ్ళి భీముడిమిోాద వురికాడు, కాలయముడి 

లాగ వున్నాడు భీముడు. పెదవులు బిగించాడు. కనుబొమలు ముడీ 

"పెట్టాడు. వెడల్పాటీ దొక బాణంతొడీగ విడిచిపెట్టాడు సుగౌభుడి 

తల నరిశేశాడు. ఆలా అతడి తల(కిందప డగానేసి భయంకరంగా 

అట్టహానంచేశాడు భీముడు. అన్న దము డిచావు చూసి ఆదిత్య 

శేతువూ, అపరాజితుడూ, బహ్యాకీ, పండితకుడూ, విశాలాత్షుడూ, 
కుండధారుడూ, మహోదరుడూ మండిపడ్డారు ఇంతమందీక లిసి వొక్క. 

మొగిని భీ-బుడిమోా నికి వెళ్ళారు. రకర కాల బాణాలు వందలూ వేలూ 

అతడిమిద కుమ్ముగంచారు. దాంతో విపరీతిమెన కోపంతో విజృం 
భించాకు భీముడు. భయంకరంగా కనివీంచా డతడు. అకడిిదిక్కు. 

శేకచూడడానిశే ఏలుఖేక పోయింది వాళ్ళకి. అేళ్ళమోాద వురికిన 
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పెద్దపులిలా  కురుకుమాళ్ళమిాడ్కి వురికాడతేడు. చబారయిన వొక 

బాణం కొట్టాడు, అపరాజితుడి తల అతెగివోయింది. వురొకటి వేశాడు. 

కుండభారుడితల కిందపడింది, ఇంకొకటి వొదిలాడు, పండితకుడితల 

పడిపోయింది. అలాగే వరసగావి ళాలామ్షుత్లో, మపళోదరుర్ణో, ఆదిత్య 

శేతుల్లే, బవ్వ్యోసినీ తలలు నరికేశాడు భీముడు. 

అలా ఏడుగురు కృుమాళ్ళూ తణాలమోద వాత వై (పోయారు, 

వాళ్ళచావుదూసి తక్కి-నకువూ *ళ్ళు దూరదూరం త ప్పుకపోయారు 

“ఆఅ వాళ నభలో అన్నంతపనీ ఇవాళే చేసేటట్టున్నాడు 

భీముడు” ఒకరి మొపోలు వొకరు చూసుకుంటూ అనుకున్నారు 

రాజులు - “విదురుడు అన్నంతా అయింది. ఇక సం "జీనామేమిటి ? ” 

అనుకుంటూ భయంతో నుంచుండిపోయారు వాళ్ళు. మహోరాజూ, 

నువ్వేమో కొడుకుల దురా వేశమూూ, అవినీపీ ఆపావ్ర చెవు, అది 

వూరికే ఎలాపోగుంది ? భీముడిచేతిలో నీకుణూళ్ళ చావు తప్పదుం 
అదలా వుండనీ. అప్పుడు వమయిఎదో విను. గానాజు కళ్ళఎవ కే 

వడుగుగూ తమ్ముళ్ళనీ చంపేశాడు భీముడు. 

తన చుట్టూవున్న యోధుల్ని చూశాడు దుర్యోధనుడు, 

“వెళ్ళండి భీముణ్ణి చంపెయ్యండి” అంటరా గట్టిగా అరి ళాదడుం అలా 

వాళ్ళని ోచ్చరించి భీమ్ముడిదగ్గిరికి వచ్చాడతడు. “భీము డిలా 
నఖి-రీగిపోయి నాతమ్ముళ్ళని చంచే పేస్తూవుం శు నిమ్మాకి న్ శత్రినట్టు 

వూరి కేచూస్తున్నా వు |!” దుఃఖవడుతూ గద్గదకంఠంశో అక. 

“గంత విచారంకాస్కీ రోవుంశానీ చేదు సీకు ! వీళ్ళతో నాశిందు 

కని వూరుకుంటున్నావా ? లేదా, అందమా చవ్వనీ అనే నీఅభి 

(పాయమా ? వమిటీ అన్యాయం 1” అంటూ గోలుగోలుమన్నా డు. 
“ఇదంతా (దోణుడూ, విదురుడూ, నేనూ ముం బే చెప్పాం 

నీక” విచారిస్తూ అన్నాడు భీమ్ముడు - “నువ్వు పెడచెవిని పెట్టావు. 
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అపకు మామాట గుచించలేదు. వా౭డవులంకే వమో అను 

కోకు. అసపోయభళూకులు ou శశ్చడయినా సక్కే వాళ్ళని 

మాత్రం గెలవడం కల్ల. మన కుమాళ్ళు భీముడి ఎదటపడ్డారో 
చావు తప్పుదు. ఎవడయినా సే జతి! న వొట్టిదనుకో. 

మనం తవ్పిం వలేం. అంచేత దానికోసం ఇంత ఇదవకూడదు. నువ్వు 

వీరస్యర్ల మే ల క్యుం పెట్టుకుని యుద్దం చెయ్యి. మరో ఆలోచన బు(ర 

లోకి రానివ్వకు తెగించి నావోపినంత వరకూ నేను పోరాడతాను, 

యుద్ధంలో జమింవ స్పే నేనుమా[తం వొడిలిపెడతానా?' అంటూ 

ఎన్న విధాల వోదా ర్చొడుం 

ధృతి రాష్ట్రుడు ధ్ అంచతేీ (దోణాచార్యులూ, భీమ డూ వుంటూ 

వుండగానే నాహొడుకులు అలా వహొతెవాః:విపోతున్నారు కదూ! నేనూ 

వాళ్ళ అమ్మా నె త్తికొట్టుకున్నాం. చెవిలో గూకుకెట్టుకుని పోరాం్య 

విన్నాడు కాడు దురోననడు, చానిఫలం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నా డుం 

ఊం గతజలసేకుబంధనం ! ఇప్యూడనుకుం శే మ్యూతం ఏం లాభం! 

ఉండనీ అదంతా. తరవాత? కు మాళ్ళచావు చూశాక భీమవ్ముడూ 

(దోణుడూ వంచేశారు ?! 

సంజయుడు ; మర్యోధనుళ్లో వోడార్చి, జూలుదులివీన సింవాం 

లాగ భయంకరంగా బయలుదేరాడు భీష్ముడు. తిన్నగా భీముడిశేసి 

రథం పరిగె త్రించాడు. భీష్ముడు ఊావడం చూసి తన వాళ్ళకి చెయ్యి 

విసిరాడు ధర్మ గాజు, ధృష్టక్నుమ్నుడూ, శిఖండీ, సాత్యకీ సైన్యాలు 

తోసుకుంటూ ముందుకి వచ్చారుః భీష్ముణ్ణి అడ్డుకున్నారు. అంతకి 

ముం జే దుర్యోధనుడు ఇసారా ఇవ్వడంతో మునసేనలోని రాజులు 

విజ్బంభించా ౨. లాళ్ళక రోజేకి తానుడూ దూ, (జాపదికుమూళ్ళూూ అర్జును డూ 

క లబడ్డారు. అభీ మన్వుడూ ఫఘటోత్క చుడూ సీకు మాళ్ళే వెంట 



1436 వ్యావపవోరి కాం(ధ మ వోభొోతతం 

పడ్డారు, ఇలా దృఢ మైన మూడు జట్లయిక లబడ్డారు పాండవులు. మన 

నాళ్ళునూ దానికి తగిన స్టే ఎదిరించి యాద్ధంచే ఇరు. 

ద్రోణాచార్యులు (దుపదమహో రాజు సేనమిోద విరుచుకుపడ్డాడు. 

పాంచాల యోధుల్ని ముష్పుతిప్పలూ పెళ్రుశాడు. ఎన్నో అన్ని రకాల 

శూాగణాలు వర్ష ౦లా కురిపించాడు. భీముడు మన వనుగుసేనమిీది 

కురికాడు. తిఇతీళా మెరుస్తూవున్న బాణాలు ఎడాపెడా గుప్పించాడు, 

దంతాలు విరిగిపోయ్యో తొండాలు తెగపోయూ, తలకాయ లెగిరి 

పోయీ కుప్పలుకుప్పలు కూలిపోయాయి వనుగులు, అదంతా చూస్తే 

సూర్యకిరణాలు సోకి చీకట్లు చెదిరిపోయినట్టనిపించింది నాకు, 

నకుల సవాదేవు లిద్దరూ మన గు్రపుదభాలమిద' పడ్డారు. 
ఇదరూ తేరిచూడడానికి ఏలులేశంత ఉ్యగమూర్తు లయిపోయారు, 
వేలకివేలు గురాలు నరికీవా చేశారు. అని ఎత కుప్ప పడ్రాయం శే, 
ఆ(ప బేశంలో మన వాళ్ళు కానీ, పాండవులు కాని రథాలు నడపడాని శే 
వీలులేకండా ఆయిపోయింది. 

అర్జునుడు మన రథాల వాళ్ళ మాది కురికాశు. విడుపూ 

విరామ లేకండా బాణా గుప్పీంచాను, భుజకీస్తులతోనూ, పో రాల 

తోనూ గథికుల శరీరాలు తెగి కింద పొర్లాడాయి, మహారాజా, 

వంచెప్పేది రకర కాల పువ్ర(లు రాలిన ఉద్యానవనంలా అవ్రపడిండి 
రణరంగం. 

ఇరావ౦తుడు 

అప్పుడు అర్జునుడి కుమారుడు ఇరావంతుడు పెద్ద ఏ(రఫుసేన 
వేసుకుని ఉద్భ్రృతంగా వచ్చాడు ఫ; మన వాళ్ళని ముట్టకించాడు, 
నిజంగా అది చూచసితీ రాలి. పక్ష్రృలమందమిాద డేగలగుంపు వచ్చివడీ తే 
ఎలావుంటుందో అలా అనిపించింది. అలా వచ్చిన ఇరావుతుణ్ణి శకుని 
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తమ్ములు శుకుడూ, శర్శవంతుడ్యూూ వృవకుడూూ, ఆర్జవుడూ 

గజుడూ, గ వాక్షుడూ -- ఈ ఆరుగుకూ తమ గు[రాల సేనతో ఎది 

రించారు, ఇరావంతుడికీ వాళ్ళకీ చిత మైన యుద్ధం జరిగింది. శకుని 

తమ్ములు బాణాలు వేసి, డఉొంకెనవోట్లు 4 పొడిచీ “ఇరానంతుణే ఎంత 

నొప్పించాలో అంతా నొప్పించారు, బరికోలతో పొడి స్వే తిరగబడ్ల్ 

మదపు శేనుగులాగ వాళ్ళమిద తిరగబడ్డా డతడు, 

అసలు చెప్పుకోదగ్గ విలుకాడు ఇరావంతుడు. శతువుల 

'జెబ్బలు కతస్పించుకుంటూ గురం చిత విచి(త గతులతో దాటించు 

కుంటూ బాణాలు గుప్పించా డతడు. అతడి లాఘవంచూసి శకుని 

తమ్ములు ఆరుగురూ అడిలిపోయారం శు నమ్ము. ఆకాశంమిోద చేవ 

తలూ అతణ్ణి మెచ్చుకున్నారు, 

తే బాగా బెబ్బలు తినేసింది ఇరావంతుడి గరం, చాట్ల 

దాటి మరింత అలిసిపోయింది. తుదకి పజేపోయిం దది. ఇరావంతుడు 

మా(తం కిందపడలేదు. క త్తిపట్టుకుని మెళుకువతో దూశేసి తప్పించు 
కున్నాడు. అతడి ఎథిర్వ్టం చూసి ముక్కు._మోద "వేలు పెట్టుకున్నా ర 

శత్రువులు అతడు కింద నుంచోడంతోనే శకుని తమ్ములు ఆరుగురా 

వొక్క_మారు అతల్ణి ఘీరాయించారు. డొంశకెనలతో అతక్లి పొడి 

చారు. బాణాలతో కొట్టారు. కత్తితో నే కౌశలంతో అవన్నీ తప్పించు 
కన్నాడు ఇరావంతుడు. చితచితమెన గతులు చూపించాడు. 

శ(తువుల ఆయుధం వొక్కటీ తనకి తగలకండా తుళ్ళగొట్టాడుం 

“పికు కిందవున్నాడు. గురాలమోంచి పీతి మనంకొట్ట లేం” 

అంటూ వొక దురాలోచన చేశారు శకుని తము లు, నంటే 

గు|రాలుదిగేశారు. కోత్తులుపట్టుకుని ఇరావంతుడిమిోద క లబడ్డారు, 

4 డొంచశిన:; వంళర ఆలస ఈసి, 
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ఒకళాసారి గికోర తిరిగాడు ఇరానంగుకు.. అరుగురినీ పన్నెండు 

ముక్కల కింద నరికిపాలేశాడు, పెద్ద సింహినాదమూ చేశాడు. 

కళ్ళు జిశేలుమున్నా యి దగుర్నోధనుజికి “రాశావా ఈ 
ఉలూపి కొడుకుని ! ” అంటూ అలంబసుళి వాచాడు = పడు 

వొక్కటే మన వాళ్ళని చంజేన్తున్నాడు ! వీడిపని కాస్త నువ్వే 

ఇరాసెయ్యాలి” అంటూ వుపికొల్పాడు. 
రారాజు నోట్లోమాట నోట్లో నేవుంది. మాయవేసఫాడు అలం 

బసుడు. ఇరానంతుడికి ఎంత గురపునసేనవుందో అంత గురపునేనా 

పుట్టించాడు. ఇరావంతుడి గుర్రపుసేన యావత్తూ చంపేశాడు. 

అంతతో ఆమాయ సైన్యం హాయివముయిపోయింది. కాని ఇరా 

వంతుడుమా(తం వొక్క-దజే అయిపోయాడు, అయినా అతడు పెన్ను 

మావ లేదు. పరాక్రమంతో అలంబనసుడిమూద 5 ఎబడ్డాడు. "మెరుపు 

మెరిసినట్టు అతడిమిాడికి వ్రురిశగాడు. కత్తిశో వొక్క. చెబ్బకొట్లాడు, 
అతడి ధనుస్సు ఇండుముకొ_లుచేకి నకేశాడు. ఉన్న పాళాన ఆకాశం 

మిది శెగిరిపోయాడు అలంబనుడుు అక్కడినింది మాయాెబాణాలు 

రుకాగడు. ఇ రావంతుత్లో నొప్పించాడా, ౯"లంబసుడు రాతసు 

డయి లే, కరావంతునా నాగకమారుకు. అతడూ ఆగకాశంమోాడి 

కన్ రాడు. క భృల్లోో నిప్పులు కురుస్తూ అలంబనుణ్లి వొక్క. నరుకు 

నరికాడు. రెంకుముక్క లయిపోయాడు అలంబనుడు కాని చ్మితం, 

అంతలో నే మంచి నూనూసమోసాలతో అవతరించాడు, కావురూవి 

అలంబసుడు. అంచేత ఎన్ని బార్లు నరికితే అన్ని మార్లూ పుకుతూనే 
వచ్చా డతడు. అయితే కిసరంతా చలించలేదు ఇరావంతుడుం 

రాక్షసమాయని మాయతోనే ఎడిరించాలనుకున్నా డతడు, తన 

తల్తివంశం నాగవంశం. నాగులూ చామనూాపులే. మాయావిద్వ 

తోనూ చేరువడ్డవాళ్ళు నాళ్ళు. ఆనాగ మాయ మనస్సులో న్శరిం 
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కాడు ఇరావంతుకు. వెంటనే శేషుడిమాపం భరించాడు. వందలకా 

వేలూ నాగుపాములతో (ప్రత్యతమయ్యాడు, 
అవకాశం చిక్కింది. అలంబనుడికి. పెద్ద గరుడపవీ అయి 

పోయా డతడు. నాగుపాము లన్నిటినీ పక్టేసి మింగేశాడు, తెల్ల 
పోయాడు ఇరావంతుడు. కత్తితీసి అతడి కంఠం ఉ త్తరించేశాడు అలం 

బసుడు. ఇరావంతుడీ శిరస్సు కిందపడిపోయింది, వవూ(తమూ చెన్ను 

తరగకండా చం(దబింవింలాగ కలకలలాడుతూ నేన్టుంది మొవాం. 

ధృత రాష్ట్రుడు : ఆలీ ఇరావంతుడు అలాగ వాతవాంరివోదణా 

డన్న మాట ! సశే,అప్పుడు పాండవులు వంచేశారు? నాళ్ళ రౌాకాధులూ, 
పీర్కోలూ వం చేశారు? 

సంజయుడు : తమ్ముడి పాటు చూశాడు ఘటోత్మ_ ఈఈ. 

భయంకరంగా పెద్ద సింహానాదంచేశాడు, విపరీతమైన రాతసజేనటో 
మనవాళ్ళమిాన విరుచుకుపడ్డాడు, అతడిసేనలో _పతివాడూ వొక 

మదపుళేనుగే ఎక్కాడు. (పతివాడూ (ప్రళభయాన్నిలాగే వున్నాడు, 

(వతివాడూ నేను ముందం౦ంశే నేను ముండని వురుకుతున్నాడు. ఆ నీను 
గులు పరిగెత్తుకు వస్తూవుంకు భూమి గజగజలాొడిపోయింది. ఆ రాషన 

రాణువచూసిమన వాళ్ళనిండుపాణాలునిలున్రునా ఎగిరిపొయినట్టయింది. 

అలా వచ్చిన రాశుసులు యావన ్ రందీ తథతలా మెరిసిపోతూ 

వున్న శూలలతో మన వనుగుల్నీ, సరాల్నీ, పదాతుల్నీ గుదిగుచ్చి 

పొడిచేన్సీ చంజేనీ సర్వదుం బాలా చేసెయ్యడం "మొదలు పెట్టారు. 

ఘటోత్క_చుడి ఈ అఆగడమం తా చూశాడు దుర్యోధనుడు, ధనువ్హం 

కారంచేస్తూ వెళ్ళి అతడిమిోద క లబడ్డాడు. దుర్యోధనుడి వెంట 

(బవ్మాండమైన వనుగునేనతో వంగ టేశం రొజూ వెళ్ళాడు. వంగ దేశం 
వనుగులు చూసి వుప్పొంగిపోయాడు ఫఘటోత్క-చుకు. దారుణమ్న 
కొత్తిపట్టుకని నాటిమిాదికి వురికేశాడు, చ్మితవధ (వారంభింణాడు. 
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ఇడి తొండమూ, ఇదిదంతవమూ, ఇది చెవూ్యూ ఇది తలా ఇది కాలూ 

అని పొలి, లేకండా కూరకిత రిగినట్టు తరిగి పా-జీ ళొడు. అతడి వడిత నవరా, 

వా స్తలాఘవనురా చూసి బలే అంకేే బలే అన్నారు చేవతలుం 

వనుగులు నాశనంకావడంతోనే పట్టలేనంత కోపంతో మండి 

పోయాడు దుర్యోధనుడు, బాణాలతో కచ్ప్చేశాడు ఘటోత్కచుడి. 

భుటోత్క_చుడిమై న్యంలోని ముఖ్యాలు వేగవంతుడూ విద్యజ్ఞవ్య్యుడూ, 

బవ్యాశీ ఉచేకంతో దుర్యోధనుడి మీదికి వచ్చారు. వాళ్ళ ముగ్గురినీ 
చంపేశాడు దుర్యోధనుడు. ఆవనూపుని ఘటోత్కచుడి శరీరమంతా 

బాణాలతోనించేశాడతీడు, కళ ఛలో నివూలుక -క్మా-డుభుటోత్క._ చుడు. 

కన్వూాయాజాద మాడావు. మాతండుల రాజ్యం చపాయించావు. 

పతి(వతని మాతల్లి (డాపదిని అంతసభలోనూ మానభంగం చేశావు. 

దాని ఫలం నీకు ఇదిగో ఇప్పడే చూపిస్తాను” అంటూ వురిమి దుర్యో 

ధనుడీమిాద విషనర్పాలవంటి బాణాలు గుక్పించా డతడు, అవేపీ 

లయ్య పెట్టలేదు దుర్యోధనుడు. ఉ(గమైన వొక పాతిక బాణాలు 

ఫఘటోత్క_చుడిమోద కొట్లాడతడు, చాంతో ఉ(గుడే అయిపోయాడు 

భుటోత్క-_ చుడు, కాలయముడి నాలుకలాంటి శక్షితీసి దుర్యోధనుడి 

మిద విసిరాడు, రెప్ప పాటులో దుర్యోధనుడిమాద వదే చేఅది, కాని 

చప్పున మధ్యకివచ్చి వంగ జేశం రాజు ఆడ్డువడ్డాడు. అతడి వనుగుమోద 

పడింది భుటోత్క_చుడి శక్తి. దెబ్బతో రక్తం కక్కుకుంటూ కూలి 
పోయింది వనుగు. కిందికిదూ శేసి తప్పుకున్నాడు వంగ జేశంరాజు, 

వంగ జేశం మదపు టేనుళా కూలిపోవడంతో మన్నసి న్యం జంకే 

సింది, కకావీకలయి పరుగుచ్చుకుంది. ఒక్క_ జే అయిపోయాడు దుర్యో 

ధనుడు. అయినా చలించలే దతడు. ఛ్రైర్యంతో వొక పర్వతంలా 
నుంచున్నాడు, మంచిదొక నుహ్మోన్త్రంతీశాడు. ఘటోత్కచుడిమోద' 
(వహోాగీంతాను, కంటం కక్కు కుది పెళ్ళండి నుతోష్ట్యం 
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చూశాడు భుటోత్క_చుడు. (వళయ మేఘంలా వురిమా డతడు, మధ్య 

లోచనే దుర్యోధనుడి మహో(స్త్రం మంటక లిజేశాడు. దిక్కులు బద్దలయి 

నట్టు సెద్దసింవానాదమూ చేశాడు. 

ఘటోత్కచుడి సింవానాదం విన్నాడు భీముడు. శారవయోధు 

లందరినీ వొకసారి కలయజూశాొడు, “ఘటోత్క. చుడు రాజుమోద 

విరుచుకుపడ్డాడు. వీనుగులు చంపేశాడు, అదిగో మారిమసగినట్టు 

నునసేనమిాద పడుతున్నాడు, జేవతలన్నా అతక్లి గలవలేరు. లెండి. 

పరిగాత్తండి. రాజుకి సాయపడండి” అంటూ హాచ్చరించాడు. 

తొందర చేసేశాడు, 

సేనాపతి భీము డలా ాచ్చరించడంతోనే (దోణుడూ, 
కృ పుడూ, అశ్వ త్రైమా, చిత సే నుడూ, బృహాద్బలుడూూ, చాహికుడూ 

విందుడూూ అనువిందుడ్యూ భూరి(శవసుడ్యూూ జయ దథుడూ, సోమ 

దత్తుడూ, వీవింకతీ, వికర్గడూ వొక్కపెట్టుని తమతమ నేనలతోనూ, 
రథాలతోనూ పరిగెత్తారు. ఇంతమంది వెళ్ళి దుర్యోధనుడిచుట్టూ 
సెట్టనికోటలా నిలబడి, ఘటోత్క-చుళ్లి ముట్టడి: చారు. 

రాశనమాయతోో మరింత శెచ్చిపోయాడు భుటోత్క చుడు, 

పెద్దపెద్ద పెడబొబ్బలుపెడుతూ మన పడముగ్గురు మవోయోధుల 

మిాదా (కూరమైన బాణాలు కుమ్మరించాడు. కొందరి సారభుల్ని 

చంచేశాడు. కొందరి జెండాలు చించేశాడు, కొందరి రథాలు విరిచే 

వాడు, కొందరిగు, రాలు కూల్చేశాడు. కొందరి కవచాలు పగలగొట్టి 

వాళ్ళం తా రకాలు కారించాడు, 

భాగా వాళ్ళు మండింది మన వాళ్ళకీ. అందరూ కూడబలుక్కు. 

న్నారు. పోయిన సాధనాలు మళ్ళీ సమకూర్చుకున్నారు. వద 

ముగ్గువా వొక్క-సారి కుమ్మక్క-యి ఘుటోత్మ_ చుడిమిోాద పడ్డారు. 

నువ*ిస్తాలు (పయోగించారు. మంటల్లో అతల్జిముంచ'త్తరు, భరింద 
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లేకపోయాడు ఘటోత్కచుడు, ఉన్న పాళాన అక్రాశంమిోది శెగిరి 

పోయాడు. అక్కడ పెద్ద నల్లమబ్బులా అవుపించాడు. ఉరుము 

లురిమినట్టు రంశెలు వే కాడు, అసాధ్యుడయిపోయాడు. 

“తమ్ముడూ, ఇక్కడ భీవు ఎః పాల బడ్డ పొంచాల్న సైన్యం 

కాసుకోవాలి. అక్కడ (దోణుడూ మొదలై నవాళ్ళనించి ఘటోత్క. 
చుణ్లి కానుకోవాలి. ఇక్కడ అర్జునుడున్నాడు. నువ్వు ఘటోత్కచుడి 

దగ్గిరికి వెళ్ళు” అంటూ భీముత్లి తొందర చేశాడు ధర్మ గాజు, 

భయంకరంగా సింవానాదంచేశాడు భీముడు, ఉర॥ లు వేస్తూ 

వెళ్ళి కారవయోధులమధ్య వురికాడు. మన రాణువనంతా తీం తారు 
చేసేస్తూ దుర్యోధనుడిమోదికి వచ్చాడు. బాగా దగ్గిరికి రానిచ్చాడు 
దుర్యోధనుడు. మంచి చారయిన వొక సెలవంక పాణం తీశాడు. 

భీముడి ధనుస్సు టవీమని నరికేశాడు, మరొక ధనుస్సు భీముడు తీసే 
లోపున గట్టిదొళ సాన పెట్టిన బాణం అతడి ఎవుకొము మోద కొట్టాడు. 
చెబ్బతో సొమ్మసిలిపోయాడు భీముడు. అంతలో అయిదుగురూ 
అయిదు మెకుపుల్లాగ పచ్చి పడ్డారు (కాపదికుమాళ్ళు. అభిమన్యుడూ, 
ఫఘటోత్కచుడూ వాళ్ళతో కలిశారు, 

తండ్రిని కొట్టాడన్న కోపంతో వకుగురూ. సింవాంకొదమల్లాగ 
వచ్చి దురోోధనుడిమిాద పడ్డారు. కృ పాచార్యులూ మొదలైన మన 

యోధులు వాళ్ళ నెదిరించారు. ఘోకమెన పోరాటం జరిగిపోయింది, 

భీముడు "తేరుకున్నాడు. భయంకరమైన జాకాలు మున వాళ్ళ 

మిద (పయోగీంచాడు, (దోణాచార్యు లతడిమిదికీ వెళ్ళాడు, వాడి 
వాశీ బాణాలు కొట్టి అతడి వొళ్ళంతా తూఎట్లుపడెట్టు చేశాడు, 
పళ్ళుకొరుకుతూ వొళ ఘోరమైన బాణంతీశాడు భీముడు, బలంకొొద్దీ 
భనుస్సులాగి (_దోణుడిమిదికి వొదిలిపెట్టాడు. ఆంత దోణుడూ 
ఆ తబ్బతో మూర్చపోయాడు. 



థీ మృ పర్వం 16038 

తండ్రి అవస్థచూసి పెద్దపులిలాగ- వెళ్ళి భీముడితో కలబడ్డాడు 
అశ్వకామ. దుకో్యోధనుడూ అతడితో కలిశాడు, ఇద్దరినీ కవ్వించి 

నట్టు జేశాడు భీముడు, చిన్న చిరునవ్వు నవ్వాడు. గద “జ్రత్రో పుచ్చు 
కు పళ్ళు విగించాడు, భయంకరంగా రథం దిగాడు. ఇంతలో 

దోణాచార్యులు అెలువుకున్నాడు. శీముడిమోాద కోదండం గురి 

పెట్టాడు, కృపా చార్యులూ మొ*లైన యావన్మంది యోధులూ 

(దోణుడితో కలిశారు. ఒక్కమొగిని భీముడివిగాద దివ్యాస్తాలు 
_(పయోాగించారు, ఘుటోత్క. చుడూ, (డాపదికుమాళ్ళూ, అభిము 

న్యుడూ వకమ య్యారు. వాళ్ళ ఆటోపం సాగకండా చారుణమైన 

బాణాలతో ఎదురుకున్నారు. కనీవినీ ఎరగనంత ఘోరంగా జరిగి 
పోయింది యుద్దం. 

నూప దేశంరాజు భీముడి స్నేహితుడు నీలుడు అశ్వ ్రైమ 

సెదిరించాడు. పవాణాలవాద కాూణాలుకొట్టి అతి అశ్వైత్రామ 

సొమ్మాసిల్ల గాశుశాడు, అది చూశాడు ఘటోత్కచుడు, అనాం 

తంగా అతడిమాద విరుచుకుపడ్డాడు. కసిదీరా బాణాలతో కొట్టాడు. 

కుమారుడికి [పమాదం కంక అడ్డుపడ్డాడు (దోణాచార్యులు. 

శరవర్షం కురిపించి ఘటోత్క_ చుత్లో ముచ్చెమటలు పోయించాడుం 

తల మునకలయిపోయింది ఘటోత్క_చుడికి. కళ్ళు శెండూ చింత నివ్వు 

లులా మండాయి, చాంతో రాక్షసమాయ లంకీంచుకున్నా డతడు. 

ఆమాయలో (వోణుడూ కృపుడ్యూ అశ్వక్ణామా, మొద 
"అన పదముగ్గుకు యోధులూ, దుర|ోధనమహో రాజూ రకాలుకా రేట్లు 

చావుదెబ్బ లుతి నేసి, సొమ్మసిల్లి పోయి నేలమాద పోరాడడం మన 

సెనికులు యావన్నందీ స్పష్టంగా చూశారు. ఇక చె చ్పే చేముంది! 

కొరవసె న్యం యావత్తూ కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పింది. తడబడిపోతూ, తమని 

శాము తొశ్కేసుకుంటూ, పడుతూ లేస్తూ పారిపోడమారంభించింది 
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“అదం తొ అబద్ధం” చెయ్యెత్తి కేకలు వేళొడు భీమ్ణుడు జ 

“మాయ. రాత్తసమాయ. పారిపోకండి ఆగండి. ఆగండీ” అంటూ 

గొంతెత్తి అరివా డతడు, కాని లాభంలేకపోయింది, కళ్ళారా 
చూాసింది కాదంకు ఎలా నమ్ము కారు వాళ్ళు ! భయం నిలవనివ్వ లేదు 

వాళ్ళని. ఒక్కడూ ఆగలేదు. అందమా తోకముకిచేశారు. 
మొవాం వేల వేసుకుని తాత గారిదగ్గరికి వచ్చాడు దుర్యోధ 

నుడు. “నువ్వూ: (దోణుడూ వుండగానే శ్యతువ్రలచేత బావ్రు దెబ్బలు 
తినేశాను ! ఇదిగో వెళుతున్నాను. వాళ్ళని చంపడమో, వాళ్ళచేత 
వావడమో వదో వొకటి జరగాలిప్పడు” అంటూ కంటసపడ్డాడు. 

“ఈమాట పాండవులంశే చెల్లుతుంది” నవ్వుతూ అన్నాడు 
భీష్తుడు - “అయినా నువ్చ అంత సావాసానికి తెగించడం తగనిపని. 
దానికి మాలాంటి వాళ్ళం వుండనే వున్నాం కదా! శాంతించు” 
అంటూ లేచి భగదత్తుణ్ణి పిలిచా డాయన, 

“దిన రాత సమాయకి నువ్వే తగినవాడివి. నువ్వే ఇప్పుడు 
గెలుపు సాధించవలిసిన వాడివి, వెళ్ళు. హిడింబి కొడుకుపని పటించు, 

రారాజుని సంతోవపెట్టు” అన్నాడు. 
అసలే మహావీరుడు భగదత్తుడు, భీవ్యడలా అనడంతోశే 

పొంగిపోయా డతీడు. కవ్వించిన సింహంలాగ పెద్ద సింహనాదం 
చేశాడు. సుపతీక మెక్కి తన దంకుతో పాండవులమిాదికి పరిగె తాడు, 
అప్పటికికాని ఇందాకచూసిన మాయ అబద్దమని అవగతం కాలేదు 
మన సేసకి. భగదత్తుడు బయలు బేరడంతోశ్సు, పారిపోతూవున్న 
మై న్యం యావత్తూ వెనక్కి. తిరగింది. మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే యుద్ధానికి 
సిద్ధ పడింది. ఉభయ సేనలూ కొలబడ్ల్డాయి. ఘోరమైన దొమ్మూ 
యుద్ధం జరిగిపోయింది. 

అప్పటికి ఆలా రం కావచ్చింది. 



భీమ్మ సర్వ ౦ 1505 

పెద్ద కొండలా వుంది మదపుకునుగు సు(వతీక ౦. చానిమోంచి 

రాతససేన తరిమాడు భగదత్తుడు, కవ్యించినట్టయింది ఘటోత్క_చు 

డికి. రంశకెవేస్తూ అతడిమిోదికి పరిగాతా డతడు. అతడివెంట భీముడూ 

వురికాడు. భీముడి వెంట (చాపడికుమాళ్ళూ, అభిమన్యుడూ మొద 

లెనవాళ్ళూ వచ్చారు. ఇ-తమందీ కలిసి సుప్రతీకంవికాద జడివాన 

లాగ బాణాలు కుమ్మరించారు. ఈకలతో పొడిచారు రకరకాల 

ఆయుధాలతో కొట్టారు. ఆపాదమస్తకం గాయాలుబేసి వొదిలి 

పెట్టారు. ఒంటినిండా రకాలు థారలుకట్టి జేగురు సెల మేళ్ళతో వున్న 

కొండలా అవృుపించింది సుపతీకం, 

యముడిలాగ పెద్ద శరాలంతీశాడు ఘటోత్కచుడు, సూటిగా 

గురిచూసి భగదత్తుడిమిోద విసిరాడు. మంటలు కక్కుతూ వచ్చేస్తూ 

వుంది శూలం ఒక అర్హ చంద బాణంవేసి దానిని నరికేశాడు భగ 

దత్తుడు. అంతతో వూరుకోలే దతడు. ఘోరమైన శ క్షితీసి ఫఘటో 
త్క_చుడిమిాద (పయోగించాడు. చూశాడు ఘటోత్కచుడు. చెంగున 

ఆకాశంమిద కోరిపోయాడు. సగంలోనే శక్తిని చేతో పశ్రేసి, 
తొడల మోద పెట్టి రెండుముక్కొ_లుగా విరిచేశాడు ఆ చితంచూాసి 

నాలికలు కరుచుకున్నా రు మనవాళ్ళు. 

పెద్ద సింహనాదంచేశాడు భగదత్తుడు. ఆ వూపుని వెళ్ళి థీముడి 

గు(రాలు చంపేశా డతడు, అభిమన్యుడీమి దా తక్కిన పాండవ 

యోాధులమోాడా కరుకయిన బాణాలు గుప్పించాడు. సు(పతీకం పరి 

గెత్తించి వాళ్ళ గ రాలు చంపేశాడు, రథాలు వీవ్పీచేనేవాడు. ఇక 

వ దాతికుల్ని ఎంతమందిని తొక్కించేశాడో అెక్కాజవమాూాలేదు. 

మవోసము(దంలో మందరపర్వతం కవ్యంతిరిగి నట్టు పాండవసై న్యంలో 

తొండ వషతోసి ఎన్నో అన్ని వనుగులు చంపేసింది సువతీకం, 
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అపకు దశార్థ జేశంరాజు మదించిన తన వట్టపుకేనుగుమిాడ 

వచ్చి నసు(పతీకాన్ని ఎదిరించాడు. రణసెంకి దశార చేశం పట్టపు 

శునుగు, అంత ను[ప్రతీకాన్నీ పాదుకదలకండా నిలిజేసిం దది. బాగా 

వొళ్ళుమండింది భగదత్తుడికి. ధగధగా మెరుస్తున్న నలె తోము 
రాలు గబగబా దశార్ల చేశం వనుగుమోద విసిరాడు. విడుగులుపడ్డట్టు 

పడి దశార్ల చేశంవనుగు మోడి కవచం పగిలింది. కళేబరం చీలిక 

లయింది. వురి నిభాయించుకో తేకపోయిం దది. జ్మిరగోముని వెనక్కి. 

తిరిగింది. పాండవసేన పడదొక్కే స్తూ అజేపారిపోడం పారిపోయిందిం 

భగదత్తుణ్హ మెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఎక్కడలేని ఉత్సా 

హమూ పుట్టుకువచ్చిం డ తడికి, కృపుడూ మొదలై న మహాయోధు 

లతో కలిసి శత్రువుల్ని నురుమాడడ మారంభించాడు. పాంచాల 
యూధులతోన్తూ అగ్గునుడితోనూ కలిసి ధర్భరాజు విజృంభించాడు, 

దుర్యోధను కరచరణాలాడకండా నిలదీసి పోరాడాడు. అర్జునుడ 

గాండీవం మోగించాడు, ఆకాశం దిమ్మె ల నట్టు 'జేవద త్తం పూరిం 

చాడు. రకరకాల బాణాలు రువ్వి కౌరవసేన వేటాడుతూ భీముడు 

యుద్ధంచేస్తున్న దగరికి వచ్చాడు, తమ్ముణ్లో చూ కొడు ఫీముడు. ఇరా 

వంతుడిచావు వినిపించాడు. 

గుండెల్లో పికుగువడ్లట్టయింది అర్జునుడికి. “ఎక్కడ వడీ ఇరా 

వంతుడు?” అంటూ ఆకతురపడుతూ భీముర్టో అడిగాడు. ఇరావం 

తుడు పడివున్న చోటు చూపించాడు భీముడు. గబగబా వెళ్ళాడు అర్హు 

నుడు. అలంబనుడిక త్తితో కంఠం తెగి కందపడున్నాడు ఇరావంతుడుం 

మూసి దముఖమూాపుకో లేకపోయాడు అర్జునుడు. అతడి రెండు నే తాల 

నించీ క న్నీ ళు ఛభారలుకి ట్లాయి, నిట్టూర్పులు లేచాయి. 

“బావా!” కృష్లుణిచూసి బావురుమన్నాడు అర్జునుడు ._ 
విదురుడు అన్నంతా అవుతూవ్రంది. కౌరవ్సులికీ పొండవులికీ ఘోరం 
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సంభవిస్తుందని ముసిలాయన్ని ఎంతేయికా వారించా డతడు. లాభం 

లేగ పోయింది. చెవిటి వాడిముందు శంఖమూాదినళ్టే అయింది. మన 

వాళ్ళని ఎంశమండినో చంచేశారు వాళ్ళు. వాళ్ళనీ ఎంతో మందినో 

చంచేశాం మనం. యుద్ధ మంత పాడుపని మకగోొగటి లేకు. అయినా 

ధనంకోస + ఈవాడుపనే చేస్తున్నాం. అంచేత కృపా, ధన మంశునే 

ఛి అవివీప్తూవుంగ, ధనం లేకండా వుండడం కంకు చావు నయం, 

నిజమే. అయినా ధనంకోసమని జ్ఞాలివధ ఘోరం | యుద్ధంలోజ్ఞాతుల్ని 

చంపి వంనొబ్దుకోవాలి ? శకున కర్ణుల కపటమూూ, దుర్యోధనుడి 

దుర్నీతీ - ఈ చుటివల్లా పాఎం, ఈకు(తియలోకం హత వాంిపోతూ 

వుంది ధర్న గాజు “అయి కాళ్ళయినా వవాలంో అని ఎందుకన్నాడో 

ఇప్పుడు వాకు అర మవుతూవ్రుంది. దుర్యోధనుడు నుర్మార్గుకు. అయి 

దూళ్ళణు గా అంగీకరించాడు కాకు. యుద్దంలో చచ్చిపడున్న 

ఈ[పజల్నిచూ సే నాగుండె నరుక్కుపోతూవుంది. అందులోనూ 

నా చేతిలో చే ఎఎఫోమంది తెగిపోతూవున్నారంకే నామాద నాశే 

అసహ్యం వెస్తూవుంది. నన్ను నేనే నిందించుకుంటున్నాను. నిజానికి 

మమ్యతియధర్శనుంత నికృష్ణథర్శం ఇంకోకటి లేదు.” ఇలా ఎంతో 

అంత దుఃఖపడ్తాడు అర్జునుడు. 

అక్జునుల్లో భావగర్భితంగా చరా గౌడు శ్రీకృమకడు. చిన్న మంద 

పోసమూ చేశాడు. ఆ మందవోనమే అద్భుత మైన వైతన్యం _వసాదిం 

చింది అర్జునుడికి, “అవును, కృష్ణా! అవును. ఈ మోహం విడిచి 

పెడుతున్నాను” గాండీవం సారిస్తూ అన్నా డేతేడు - “పగ్లాలు 

సడిలిం చు. రథం నడిపించు. కౌరవసేన గాండీవానికి బలిపెడ తాను” 

అన్నాడు. 

అర్జునుడు అలా అనడమే తడువు, పగ్గాలు సడిలించాడు 

సారథి శ్రీకృష్ణుడు. కౌరవనేనమోదికి శరవేగంతో పరిగెత్తుకు 
27 
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వచ్చిండి అర్జునుడి దివ్యరథం. ఎ_త్తినగాండివం దించలేదు అర్జునుడు. 

చిచ్చులకిడుగులా లెచ్చిపోయా డతడు కొడుకుచావు దహించుకు 

పోతూన్న పహృదయంతో శృతుసంవార కమూరంభించాడు. అతేడి 

ఎడటా, కుడిఎడమలా కుప్పలుకుప్పలు కూలిపోయింది మనసేన. అలా 

వి[కమ తాండవంచేస్తున్న అర్జునుక్లో భగదత్తుడూ, రృుపుడూ, సుశర్మ, 

భీష్ముడూ - ఇంతమందీ కలిసి ఎదిరించారు. ఘోరాతిఘోరంగా 
జరిగిపోయింది యుద్ధం. 

ఒకవంక సాత్యకి చెలశేగాడు. అతడితో కృతవకఠ్శా, బాహా 
కళా పోరాడారు. భీముడితో (దోణుడూ, దుర్య్వోధనుడిత మ్ములూ 

యుద్ధ: చేశారు. (దోణుడు వేసిన బాణాలు కాసుకు. టూనే నీకొడుకుల 

మోదకీ వకథధాటేని రథం పరిగెత్మించాడు భీముడు. నీకొడుకుల కాణాలు 

తనకి తగలడంతో నెయ్యిపోసిన అగ్ని వోో(తుడిలా మరింత మండి 

పడ్డా డతడు. (పాణాంతేకమైన బాణాలు వొదిలిపెట్టాడు. కుండభేది, 

అనాధృష్యుడూ, కనకధ్వ్యజుడూ, విరావీ, సుబావుడూ మొదలైన 

వాళ్ళని చం వేశాడు. వీళ్ళచావుచూసి తక్కినకుమాళ్ళు ఎక్క-డివా 

భ్ఫక్క్య-డ షటాపంచలయి పోయారు, వాళ్ళని వెంటాడి  మేకల్ని 

తరిమిన తోడేలులా అవుకించాడు, భీముడు. 

సాయంకాలం కావచ్చింది. 

తమకంశో సేనలు పురికొల్పాడు దుర్యోధనుడు. తెగించి 
వో రాహకోరి పోరాడాడు. అంతకంకు తవమునంతో వోట్లాడారు 

పాండవులు. ఉభయసేనలూ వొకఠకచాన్నిమించి వొకటి యుద్ధం 

చేశాయి. రణరంగముంతా రక్తం మడుగులుకట్టింది. ఆభరణాలూ 

ఆయుథాోాలూ కంష్పలు పడ్డాయి. అదంతాచూ స్తే బాగా కుంకంపూనసు 

ఘన, రకర కాలనగలు పెట్టుకున్న అందక త్తెలా అవుపించిండి రణస్థలం, 

? 
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ర్మాతిపడింది. చీకటి కమ్మింది. ఉభయపత్రూలూ యుద్ధ 

మాషపాయి. కౌరవులూ పాండవులూ ఎవరిశిబిరాలకి వాళ్ళు వెళ్ళి 

పోయారు. 

భీష్ముడు వద్దు, కర్ణుడు రానీ 

ఆవాళరా (తి దుర్యోధనుడి మనస్సు మనస్సులో లేదు. శిబిరం 

చేరడంతోచే దుశ్ళాసనుణ్లే పిలిచా డతడు. కర్లుణీ, శకునునీ పిలుచుకు 

రమ్మన్నాడు. వాళ్ళవి తణాలమిోద (పవేశపెట్టాడు దుళ్ళాసనుడు. 

నలుగురూ రహాస్యంగా వొకదగ్గిన కూచున్నా రు. 

“వంచేద్దా మో చెప్పుండి” అంటూ అందుకున్నాడు దుర్నోో 

ధనుడు _ *విషమసంధి వచ్చిపడింది మనకి. భీముడూ, (దోణుడూ: 

కృపుడూ, అక్షతామా మనశెందు కన్నట్టు తఒస్థంగా వూరుకుంటు 

న్నారు. పాండవుల్ని చంపాలన్న భావమే లేదు వాళ్ళకి మన సేనలు 

నానాటికీ సన్న గిల్లిపోతు న్నాయి. వం చారి అన్నాడు, 

అన్నాళ్ళూ యుద్దం చెయ్యకండా వుండడం చేతులుక శ్లేసి 

నట్టుంది కర్లుడికి. అదే సమయమంటూ అంగుకుర్నూ డతడు కా 

రాజా, దీనికి చొక్క-కే మార్గముంది. భీష్ణుళ్లి యుద్ధానికి రాకండా 
చెయ్యి. చాలు. పాండవుల పొగశేదో నేను ఆణిచేస్తాను. వాళ్ళనీ, 

వాళ్ళ నేనల్నీ నల్లులు నలి వేసినట్టు నలిజేస్తాను” అన్నాడు. 
“అనను అదే బావుంది దు శ్మాసనుడివంక్ష చూస్తూ 

అన్నాడు దుర్యోధనుడు - “తమ్ముడూ, మనం వెళ్ళి తాశగారిని 

వొద్దని చెప్పేసివచ్చాం. నువ్వు సిద్ధవడు” అన్నాడు. కర్టుల్లే శకునినీ 
తమశిబిరాలికి పంజేశాడు. 

అనంతరం అనేకరకాల సుగంధ ద వ్యాలు వేసిన నీళ్ళలోన్నానం 

చేశాడు దుర్యోధనుడు. ఘుమఘుమలాడుతూవున్న మంచిగంధవముూ 
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మొదలైన పరిమభ(దవ్వాణణ పూసుకున్నాడు. చీనిచీనాంబరాలు 

కట్టుకున్నాడు. మహనీయమైన పూలదండలు వేసుకున్నాడు. నవ 

రత్నాలతో ధగధగలాడుతూవున్న బంగారం భూవణాలు పెట్టు 

కున్నాడు, తమ్మూళ్ళనీ, తగిన వాళ్ళని కొంత మందిని "వెంట బెట్టు 

కున్నాడు. గమ్ము మంటూన్న సువాసన_ెలాలుపోసి వెలిగించిన 

వేలాది దివిటీలమ న్య రత్నాలు చెక్కిన ఖుంగారంరథ మెచశ్కొాాడు. 

బెత్తాలుపట్టుకున్న బం[టోతులు “తప్పుకోండి త వొకోండి” అని 

సందడి చేస్తూ డార్గోజనం తప్పించారు. వంపమాగధులు మధురంగా 

గేయాలు పాడుతూ పొగిడారు. వేదపాఠకులు మంగళకరమైన 

రుక్కు లు పల్ళించారు, 

మంద గమనంతో నడిచి భిమ్మడి శిబిరంముందు ఆగింది రా రాజు 

రథం. రథందిణగాడు దుర్యోధనుడు. దుశ్శాసనుడి ముంజేయి చేతితో 

పట్టుకుని తగినవిధంగా లోపలికి నడిచాడు. తిన్న గా వెళ్ళీ వెళ్ళడం 

తోచే తాతగారి పాదాలకి నముస్కా_రంచే శొడు. దగ్గింిసా వెకబంగారం 

గ ద్రైమిోద కూచున్నాడు. “నాదొక (పార్ణని? అంటూ “రెండు 

చేతులూ జోడించి మెల్లి మెల్లిగా ఉపకమించాడు - “నిన్ను నమ్ము 

కుని పాండవుల్ని గడ్డిపోచలాగ చూశాను నేను. అయితే వంలాభం! 

ఇన్నాళ్ళూ సియుద్ధం చూూస్సున్నాను. వాళ్ళని చంపడానికి పిసరంతా 

(పయత్నం చెయ్య లేను నువ్వు. వాళ్ళం కే పశ పొతీం నీకు, వంచారి? 

యుద్దంలో నువ్వు ధనస్సు పట్టుకుం శు హరి_బహాదులు నీముందు 

వట లీజు అదిబాగా తెలును నాకు. ఇవాళకి ఎనిమిదిరోజు లయింది. 

అరునుణ్తి చంపావు కావు. వోని జుమాలుమన్నట్టు చొక్కొ- దెజ్బుయినా 

కొట్లావుకావు. అదలా వుండనీ, వంజేస్తాం! అదంతా మాకర్శ. 

ఇప్పుడు వొక్క-కే న్యాపార్థన- మరి నువ్వు లేపటినుంచీ యుద్దానికి 
రాకు. నామనవి మన్నించు. కరుణ యుద్దానికి పంపించు” అన్నాడు. 
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ఆమాట ళూలంలా తగిలింది భీష్ముడికి, ఆయన మొహంగో 

చిక్కి. తే నెత్తురుచుక్కు లేదు. విచారంతో ఆయననోటమాట పెగల 

లేదు. తలవంచుకుని కొంత నేపుడాకా అలాగే వుండిపో మూడు. చివరికి 

వొక దీర్ధృమైన నిట్టూర్పు విడిచాడు. 

ఈన్పీన్టోోస్తం నా పాళాలుకూడా చాచుకోలేదు”” మొహమెత్తి 

దుర్యోధనుణ్ణి చూస్తూ అన్నా డతడు -- “సర్యశకులూ వినియో 

గించి పోరాడుతున్నా ను. ఆంతా బూడిదలోపోసిన పన్నీ రయిపో 

యింది. ఇలా అనడం సబబనే తోచించా నీకు 

అలా అంటూంు రెండుక భూ ఎరుపెక్కాయి భీష్ముడికి 

ఇంకా, ఇలా అన్నా డతడు - కఅర్జు కుణ్ణి చంవలే దంటున్నా వు. 

నిందిస్తున్నావు. అర్జునుడంశు అంత మిదమాదవమాటలా?] నీకు 

మాతం అది తెలియచా? చేవతలతోనవో బేవేందుణ్లి (లాహీ 

(కాపీమనికించి ఖాండవవనం కాల్చేళాడే! శివ్రడంత వాత్తి వొక్కడే 

యుద్ధంలో మెప్పించి దివ్యాస్తాలు సంపాదింఛాడే! కర్ణుడూ, 

సీతమ్ములూ గంధరులతో వోడిపోయి తోకముడిచినప్పుడు నిన్ను 

విడిపించ లేదూ? నిన్నూ, నన్నూ, (దోణుల్లే; అక్వా మనీ, క్ష్ పట్లే, 

సీకర్లుణ్ణి - ఉత్తరగోగవాణమప్పుడు వొక్కడే వచ్చి వచేశాడు? 

ఇంకా ఎన్నో చోట్ల ఎంతమందిని వంచేసిందీ నినతేదూ మనం? 

అంతటిమహోఏరుణ్లి ఎదిరంచి ఇన్నాళ్ళు ఇలా దెబ్బలాడాను. తుదకి 

నీచేత ఇంతటి దుర్భరమైనమాట వినవలసివచ్చింది. ఇది త గునూూ 

ఇది తగదవూ అని ఆలోచించావు కావు. గెలవరాని వాళ్ళతో పగ 

పట్టావుం సే, ఇంతవూకదం పెందుకూ? యుద్ధంలోమగత నంవూవించ్యు 

కముప్పయి మూడుమార్లు చెప్పాను. ఇప్పుడూ చెపుతున్నాను. 

అర్జునుణ్ణి గెలవలేను నేను. శిఖండిని చంపను. ఎఈఇద్దయా తప్పించి 

ంతీటి మొనగాడు వచ్చినా సరే వాడి _పాణాలు దక్క-నిపును. 
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ఇం తెందుక్యూ నేనూ, నామె న్యమూ కలిసి పాంచాల, మత్స్య, యాదవ 

సేనలతో పోరాడతాం తక్కిన పాండవుల్ని మూరు గెలవండి, అంతే 

కాని అద్దరా(తివచ్చి నన్ను అడ్గమాని మాటలూ ఆడినంతమా[(తాన 

జయం నీవొళ్ళో పడిపోతుందనుకున్నా వా? వెయ్యిమా-ట లెందుకూ 

పద, రేపు యుర్దానికినడు. నౌ చేతిశేవేకో చూసిస్తాకు. నీరెండు 

కళ్ళశో నువ్వే చూద్దువుకాని” అన్నాడు. 

“సరే” అని తలవూపాడు దుర్యోధనుడు. తన శిబిరానికి 

తిరిగి వచ్చేశాడు. ఆర్యాతి సుఖంగా? ని దవోయాడు, తెల తెలవార 

కండానే మేలుకున్నాడు, ఉత్సాహంగా యుద్దానికి సిద్ధపడ్డాడు. 

చేనలు రణస్థలానికి నడిచాయి, 

తొమ్మిదోరో జు 

“ఇదిగో మిరఎదరూ వినండి" రాజులందరి ఎట్టా ఛీమ్మణి 

ఉద్దేశించి ఆరంభించాడు దుర్యోధనుడు — “పాంచాల్నసె నమూ 

మొదలైన శ్యతుసెన్యం యావత్తూ చంపేసి, పాండవున్ని గెలిచేస్తానని 

రాతి మాట ఇచ్చాడీయన,. అంచేశ మన చేవంటొ చూవించి న 

చెయ్యాలి ఇవాళ” అన్నాడు, దుర్యోధను డలా తులువతనంగా 

అన్నమాటలు విని సిగ్గుపడ్డాడు భీష్ముడు. అసవ్యూమూ, విచారమూ 

రెండూ కలిగా యకడికి. తన్ను తానే సంబాళించుకుని వూరుకున్నా 

డతేడు. 

“తమ్ముడూ మనమంతా తాతగారి దగ్గిరే వుందా ల) భీష్ముడి 

ఇంగితం కనిపె్టేసి దుళ్ళాసనుడితో అన్నాడు దుర్యోధనుడు -- 

“అంతేకాదు. మంచి ఎంపికయిన మెరికల్లాంటి రథికున్ని రెందు వేల 
మందిని ఈయనముందు పెట్టు” అన్నాడు. అన్నగారి ఆదేశం అక్ష 

రాలా పాలించాడు దుశ్శాసనుడు. సత్య(వతుజెన తాతయ్య శిఖండి 
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మాద చెయ్యి చేసుకోనని ఓీం[పథముంగా మసం దండువిడిసిన నాడే 

చెప్పాడు” (దోణుడూ, కృృపుడూ, అశ్వ ష్టైామా+ -ఈముగ్గురిత నూ 

అన్నాడు దుగ్య్వోధనుడు _- “మో అందహా ఎరుపకను రది, అంచేత 

ఆనీ-చుడికంట పడకుండా ఈయన్ని కాసుకురావాలి మనం” అన్నాడు. 

“తప్పకండా అలా గే చేద్దాం” అన్నారు వాళ్లు. 

అవాళ సర్భతో భదవ్ర్యూవాం పన్నాడు భీముడు. ఆవ్వ్యూ 

హాంలో గృ పాచార్యులూూ కృతీవర్మా, శల్యుడూ, సుదకి ణుడూ, 

జయ(దథుడూ, కారవకుమాళ్ళూ, భీష్కుదూ ముందు నుంచున్నారు, 

(దోణాచార్వులూ, భూరి(శవసుడూ, భగదతుడూ కుడిపక్కనుంచు 

న్నారు. సోమదతూ, అశగక్టామా, విండానువిందులూ ఎడమపక్క. 

నిలబడ్డారు. వాలా యుధుడూ, అలంబసుడ్యూ [ఛు తాయువూ వెనక తట్టు 

నిలబడ్డారు. సుశర్నామొద లై న వాళ్ళతో రా రాజు దుర్యోధనుడు 

మధ్య నుంచున్నాడు, 

అంశకిముం జేవచ్చి పాండవులూ సిద్ధంగావున్నా రు; అర్జునుడు 

మన సర(ణ్ో al (దవ్యూవాం వరాశాొడదు. “చూశొవా భీమ్మకి {5 

ధృష్టద్యుమ్ను డితో అన్నాడళడు - “ఆయనకి ఎదురుగా శిఖండిని 

నుంచో పెట్టు. మనమంతా గుంపుకట్టి ఇతణ్ణి కాపాడుకుంటూ వద్దాం. 

అంతేకాదు, వాళ్ళ సర్వతోభ(ద్రవ్య్యూవోనికి తగినట్టు మనసేనతో 
వొక గట్టి వ్యూవాం నిర్మించు” అన్నాడు. 

చావుందన్నాడు ధృష్టద్యుమ్ను డుం మనవూహోన్ని మించినట్టు 

వొక అభేద్వవైంన ఫ్రవాం పన్నా డతడు, అందులో సాత్యకీ, 

విరాటరాజూ కుడితట్టు నిలబడ్డాను. అభిమన్యుడూ, (దుపదుడూ, 

శ్రీకయరాజులూ ఎడమపక్క నుంచున్నారు. నకుల సహా చేవులూ, 

(ాపదికుమాళ్ళూ, ధర్మరాజూ మధ్యనిల బడ్డారు. చేకితానుడూ, కుంతి 

భోజుడూ వెనకభాగంలో నుంచున్నారు. ఎదురుగుండా శఖండి నిల 
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బడ్డాడు. అతడికి వొకపక్క- భీముడ్యూూ ఘటోత్క_చుడూ, మరొక 

పక్క- అర్జునడూ, ధృష్టద్యుమ్నుడూ నిలబడ్డారు. తక్కిన యోాధు 

లంద గూ కీలక స్థానాల్లో సర్దుకున్నారు. 

ఇలా మన వాళ్ళూ, పాండవులూ వ్యూహోలుపన్ని కయ్యానికి 

కాలుదువ్యారు. ఉభయవ్యూహోలభోనూ శంఖాలు వుగిమాయిం 

భేరీలు మోగాయి. సింవానాదాలు గింగురుమన్నాయి. ఘోరమెన 

అపశకునాలవుపవించాయి. వికారంగా అరుస్తూ పక్షులు ఆకాశంమిోాద 

ఎగిరాయి. ఉన్నట్టుండి సూర్యబింబం మాసిపోయినట్టయింది. పెను 

గాలి వీచింది. నక్కలు వూళ వేశాయి ర కృమూ, దుము లా కలిసి 

బూడిదవాన కురిసింది. వావానాలు కన్నీ ళ్ళ కా ర్చాయి ; ముల 

మూా( తెలు విడిచాయి, 

శెండుసేనలూ చొకజాన్నొకటి డీకొన్నాయి. అభిమనుష్ణడు 

ఉద్ధృతంగా మనశేనమిోాదికి వచ్చాడు. కపిలవక్లం గురాలు పూసిన 

రథం వురకలు పెట్టించాడు, దూదికుప్పముబ్బుకున్న అగ్ని హో(తంలాగ 

మనసేనమిీాద పడ్డాడు. మెరుపులా మెరిశొడు. మండలా కారంగా 

తిరిగాడు. కొరివితిప్పినట్టు చెలశేగాడు. (దోణుడూ, కృపుడూ? 

జయ[దథుడూ మొదలైన మహాయోధులగండెలు దిగులుపుట్టంచి 

సింవానాదంచేశాడు. మనసేనలో అతక్ణిఅడ్డుకునే వాడే లేకపో మాడు. 

అతడు తరుముకువ స్తే, వెనక్కి-మళ్ళిన సము(దంలా అయిపోయింది 

మన యు.న్యం. 

“పిణ్ణి నువ్వే వొకచూపు చూడాలి) అభిమన్యుడిమిదికి 

అలంబసుత్ర పురికొల్పుతూ అన్నాడు దుర్యోధనుడు - “శండో అర్లు 

నుడిలా వున్నాడు ఏడు, మన వాళ్ళని మరాడు చెరువులనీళ్ళూ తాగింవే 

స్తున్నాడు, మేమంతా పాండవుల్ని అడ్డుకుంటాం. నువ్వు వీల్ల 

చంపెయ్యి”? అన్నాడు, 
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భయంకరంగా బయలు జేరాకు అలంబనుడు. పెద్ద పెడబొ 

బ్బలు"పెట్లాడు. కొండలలాంటి రాతుసయోధుల్ని ముందుపెట్టుకుని 

పాండవ సేనమీోాదికీ పరిగెత్తాడు. భయపడిపోయింది పాండవసేన. పెద్ద 

సెనోగాలివస్తే కా రాకులు ఎగిరిపోయి నట్టు రాతససేన రొప్పడంతో ఈ 

వీకళ్మ్క_బలంచూూవీం దది. 

ధనుస్సులు మోగిస్తూ (దాపడికుమాళ్ల్ళు అయిదుగురూ అలం 

బనుడి రాతసననమిోాది కురి కారు. కుప్పలుకువ్పలు రాతనుల్ని కూఆ 

గొట్టారు. పిడుగుల్లాటి. బాణాలు గబగబగ బా అయిదగురిమిాడా 

గుప్పించాడు అలంబసుడు. యుగ(పళయంకానివ స్తే, చం (ద్రుణ్ణి పట్టిన 

అయిదు[(గవోల్లాగ అయిదుగురూ ఆలంబనుణ్ణి ఫీం రాయించారు. వివ 

సర్పాల్లాటి బాణాలు అతడిమిాద నాటించి సింపహానాదాలుమేశారు. 

అతడివొళ్ళం తా చీలికలుచేసి మంటలుపుట్టించారు. నల్లటి మేహం 

లోంచి సూర్యకిరణాలు దూనుకువ స్తే ఎలాఅవువిస్తుంది, అదిగో 

బాణాలునాటిన శరీరంతో అలా అవువించాడు అలంబసుడు. ఎడా 

పెడా చెబ్బలులుతి నేసి మూర్భవోయా డతడు. జెండాళొయ్య వూతే వట్టు 

కోకపో తే రథంమిోంచి కిందికే దొర్తిపో యే వాడు, 

అయితే అంతలో నే తెలువుకున్నా డతడు. కాలయముడిలాగ 

భయంకరంగా ఇంతలేసి గుడ్తతో చూశాడు. నిన్తూలుకక్కుతూ 
బాణాలు వొదిలిపెట్టాశు. (దౌవదికువూాళ్ళ జెండాలు పడగొట్టాడు. 

వాళ్ళధనున్సులు నరికేశాడు. పేద్ద అట్టవోసంచేసి వొరొ్క్కొ_కశాడిమో చా 

అయి చేసి మారణాస్తాలు (వయోగించాడు. వాళ్ళగు('రాలు కూూత్నే 

శాడు. సారథుల్ని చంపేశాడు. అయిదుగుర్నీ అమాంతంగా వూ వేసి 

వాదిలి పెట్టాడు. 

అది చూకాడు అభిమన్యుడు. ఒక్కు- వూపున నచ్చి అలంబ 

నుడిమోద కొలబడ్డాడు. ఉభయుఖశా విపరీతంగా పోట్లూా డారు ఉభయ 

a8 
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సేనలూ యుద్ధంమానేసి అరిచేతిలో [పాణాలు"పెట్టుకుని వాళ్ళయుద్ధం 
చూస్తూ వుండిపోయాయి. అలంబనుడు మాయలో మహి రావణుడు. 

అభిమన్యు కుది వ్యాస్తాల్లో జేవేందుడు. అంచేత ఏమవుతుందో అంటూ 

అందరూ వాళ్ళ వై జీన ళృప్పగించి నుంచున్నారు. 

వృ(కౌనురుడూూ ేజేంద్రుడూ లాగ అలంబసుడూ్తూ అభి 
మన్యుడూ క్ర లబడ్డారు. ఇద్దరూ పరస్పరం బాణాలు గుస్పకున్నారుం 

కవచాలు పగలగొట్టుకున్నారు. శరీరాలు చీల్చుకున్నారు. రకాలు 
కార్చుకున్నా రు. ఇద్దరూ జేగురునదులు ప్రవహించిన రెండు కొండల్లాగ 
పాదుకదలకండా నుంచున్నా రు. 

అలంబసుడు మాయ చేశాడు, కారుచీకట్లు కవ యి. అభి 

మన్యుకు సూర్యఖాణం వేశాడు. చీకట్లు వటాపంచలయిపోయాయి, 
జేవతలు భళీ అన్నారు. ఆలాశో ఎన్నో అన్ని మాయలుచేశాడు 
అలంబసును, అన్ని టికీ ఆన్ని దివ్యాస్తాలు వేశాడు అభిమన్యుడు. అతడి 

ముందు రాక్షసమాయ రవంత ప్పనికిరా లేదు. 
మరింత నలి శేగిపోయాడు అభిమన్యుడు, అలంబసుడి వొళ్ళంతా 

తూంట్లుపడేట్లు బాణాలు కొట్టాడు. ఆగలేకపోయాడు అలంబసుడుం 
రథంమించి దూకేశాడు. మళ్ళీ వెనక్కి.చూస్తే వొట్టు. పుంజాలు 
తెంఫుకు పారిపోయాడు. అలంబసుడు తోకముడిచెయ్యడంతో ణే 
మరింత జ శేగిపోయా 1 అభిమన్యు కు. ఆతడి ఆటోపంచూాసి అడిలి 
పోయింది కౌరవసెన్యం. దిక్కూ. తెన్నూ లేకండా దౌడుతియ్యడం 
మొద లెట్టింది. 

(బహ్మోండ మైన రథ సేనతో భయంకరంగా అేవాడు. భీష్ముడుం 
తిన్న గా వెళ్ళి అభీమన్యుడిమోద డాడి పారంభించాడు, అసలే అగ్గివిడూ 
గులా వున్నాడు అభిమన్యుడు. భీషు కీ ఆతడి రథాల వాళ్ళనీ సుత 
నాన్నా లమ్య'పెట్ట్లకే నతడు, ఆ౬ంతనుందితోనూ. అన్ని కాపాజతో 
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యుద్ధంచేశాడు. అభిమన్యుణ్ణి భీమ కు ముట్టడించాడనడంతో ఓ 
జేగలా వచ్చి వాలాడు అర్జునుడు, గాండీవం మోగించాడు. భీష్మ క్లో 

బాణాలతో ముంచెతాడు. ఇటు భీష్ముడ్యూ ఆతడి రథనేన్కా అటు 

అర్జునుడూూ, అభీమన్యుడూ- శఉభయపశ్రూలూ ఉప్పెనలా సిజృంభిం 

చాయి. "ఘోరంగా దొవిక్నాయుద్ధం వేశాయి. 

అర్హునుడివిరాద్కే న్ ఎ పౌచార్యుడు వెళ్ళబోయాడు, అడ్డంగా 

వచ్చి అతిళ్లి అడ్డుకున్నాడు సాత్యకి. సాత్యకిమాద అశ్వశామ తిరగ 

బడ్డాడు. అతడి ధనుస్సు పెళుసష్కుమనిపించాడు, చప్పున మరొక 

బాణం పుచ్చుకున్నాడు సాత్యకి. ఉ(౫గ మైన చాణంతొెడిగ్ని అశ్వ శ్రమ 

మీద వేశాడు. దెబ్బతో జుమాలుమనిపో మాడు అశ్వ నామ. 
జెండాకొయ్య పట్టుకుని వొరిగిపోయాడు. అంతలోనే తెలువుకున్నాడుం 

తళతళా మెరుస్తున్న బాణంతీసి సాత్యకి గుండెలమోాద తగిలించాడు. 
అతడి జెండా చించేశాడు. ఆకాశం గడగడలాడినటు సింహనాదం 

చేశాడు, నిలువునా మండిపో మాడు సాత్యకి. అశ్వ స్టైమని కరచరణా 

లాడనివ్వకండా బాణాలతో ముంచెత్తాడు. రావాువుపట్టిన సూర్యు 

డిలా అయిపోయాడు అశ్వ జామ. 

కొడుకుని రశ్షించుకుందికి తిడబడిపోతూ. పరిగెత్తుకు వెళ్ళాడు 

(దోణాచార్యుడు. సాత్యకిని ముట్టడించాడు. అది చూశొడు అర్జునుడు. 

ఇద్దరి మధ్యకి రథం పోనిచ్చాడు, (దోణాచార్యులమాదికి గాండీవం 

గురిపెట్టాడు, 

ధృత రామ్ట్రడు వ అక్టునుడంళు. (పాణంకడా ఆచార్యుడికి | 

ఆశార్యుడన్నా అమిత మెనభ క్రి అర్జునుడికి, అలాంటిదీ వాళ్ళిద్దరూ 

కలబడ్డారూ { 6¢— చెప్పూ, చెప్పూ తరవాత వంజరిగందో ! ఎలా 

యుద్ధం జేశారంటా నాళ్ళు! 
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సంజయుడు ఏ శాతమే ఆదర్శంగా పెట్టుకుని యుద్ధానికి 

సిధపడ్త కాల గురు వేమిటి? శిష్యుడేమిటి! మవారాజూ గురువూ 

లేదూ, కష్ముడూ లేదు. తం(డీ లేదూ, కొడుకూ లేదు. అన్నా లేదూ, 

తిమ్ముడూ లెదు. తాతావేదూ, మనవండూ లేదు. మామూాలేదూ, 

అల్లుడూ శేదు. ఎవరయినా సశే, పోరాడవలిసింబే. అబే శూ(త 
ధర్మం, విను. 

అర్జునుడు (చోణాచార్యులమిాద మూడు బౌణాలు కొట్టాడుం 

దాంతో” భాొణంమోాద బెౌణం వర్ష మే రురిక్రించాయ (దోణుడు. అర్హు 

నుడుమా[తం ఆగోరకమా? (దోణుడి శరీరం తూంట్లుపడ్డట్టు వరన పెట్టి 

కొట్టాడు వాడివాడి బాణాలు. (దోణుడికి సవేాయంగా సుశర్శ్మని 

పంపాడు దుర్యోధనుడు. కొడుకులతో కలిసి పెద్దపేనతో వెళ్ళాడు 
సుశర్మ (దోణుక్ల్ణో వెనక పెట్టి అర్జునుడితో కలబడ్డా డతడు. 

వాయవ్యా(స్త్రం చేశాడు అర్జునుడు. పెనుగాలి శేగింది. మన 

సేనని తూలగొట్టింది. పర్వత బాణం వేశాడు (దోణుడు. ఎక్కడినేన 

అక్క-డ నిలబడింది. కళ్ళల్లో నివ్వుల్యూ ధనుస్సులో చాణాలూ కురి 

వంచాడు అర్జునుడు. సుశర్మకుమాళ్ళని చావగొట్టాడు, 

కృ పొాచార్యులూ, శల్యుడూ, బాహ్హకుడూ, దురో్యోధనుడూ 

వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి చుట్టుముట్టారు. ఆసలే అర్జునుడు -గ న్నేరు ఆకులవంటి 

చాణాలు వేసి అందరినీ చికాకుపెశ్లైశాడు. (దోణుడూ మొద్నలెన 
మన వాళ్ళందరికీ అర్జునుడియుద్ధం తలమునకలయింది. భీష్ముడు ధర శి 

రాజుతట్టు వెళ్ళాడు. పాండవసెనికుల తలకాయలు పడగొట్టడ మారం 

భించాడు. శకుని భూరిశవసుడూ నకులసవా బేవుల మదికి వెళ్ళారు, 

(శుతాయువూ, భగదత్తుడూ వనుగు సేనతో భీముడిమిద కలబడ్డారు. 
ఏనుగులు చూడగానే బుజాలు వొంగింవాడు భీమసేనుడు, కొండమోంచి 

దిగిన సింవాంలాగ రథంమించి ధిగాత్లు. గజ గిరగిరా తిమూతూ వను 
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గులమోాది కురికాడు. గాలికి తూలిపోయిన మేఘాల్లాగ వెనక్కి- పరి 

గక్తాయి వనుగులు, వనుపలు పారిపోయినా (శుతాయువ్యూ భగ 

దత్తుడూ మాూశం కదలలేదు. ఎన్నోరకాల మవోస్తాలు (పయో 

గించారు వాళ్ళు. ఛీముడి కవచం పగల నొ్టుఇారు. ఒళ్ళంతా 

బాణాలతో చీలికలు చీలికలు చేసేశారు. 

భీమ్ముడితో యుద్ధం దుర్భరమైపోయిండి ధర్మరాజుకి. భీముడూ 
మొదలై నవాళ్ళని చేరువేరున కేక వేసి చెయ్యివూపాడు. అన్నగారి 

పిలుపు విన్నాడు భీముడు. శు తాయువుస్కీ భగడత్తుణ్లీ వొదిలేశాడు. 
పెదివికరుస్తూ ధర్మరాజుదగ్గిరికి పరిగెత్తాడు. కాళ్ళూ, చేతులూ, 

గుంజే - అంతటా రకాలు కారుతున్నాయి భీముడికి, కొత్తగా చివురు 

పెట్టిన మామిడిగున్నలా వున్నా డతీశు, భీముడు వచ్చేసరికే భృవ్ష 

ద్యుమ్ను డూ, శిఖండీ విరాట రాజ్యూ [దుపదుడూ, వచ్చి ధర్మరాజుకి 

అడ్డుపడ్డారు. ఎన్నోఅన్ని బాణాలురువ్వి భీముణ్ణి ముంచెత్తారు. 
బాళా వొళ్ళుమండింది భీష్ముడికి. శిఖండినిమా(తం వొదిలేసి మిగిలిన 

ముగ్గురునీ తలా మూడేసి బాణాలతో కొట్టాడు వాళ్ళు ముగ్గురూ 

(తేళతాగ్నులమళ్లే (పజ్యలించారు. బాణాగ్నులు కురిపించారు. 
భీముడక్క-డికి వెళ్ళడంచూసి కేకయులూ, సాత్యక్సీ (చాపది 

కుమాళ్ళూ - యావన్నందీ అక్కడికి పరిగాత్తారు. దాంతో కౌరవ 
సేనలో మొన గాళ్ళనుకున్న వారు అక్కడికే రథాలు పోనిచ్చారు. 

భీమ్మణ్ణి వెనక పెట్టి శ(తువులతో కలబడ్డారు . ఇలా ఉభయవశమాలలో 

ముఖ్యులంద రూ సంకులసమరం "మొదలెట్టారు. 

మధ్యాహ్న మయింది, 

రథాలూూూ ఏనుగులూ గుంరాలూ నెళ్తురునదులు దాటు 

కుంటూ పోరాడాయి. వటుకివటూ, వేటుకి వేటూ, పోటుకిపోటూ 

ఎవ్వతికెవ్యరూ తీసిపోశంజూ ఫోట్లాణారు వదాతులు, 
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ధృత రాష్ట్రడికీ అతడికు మాళ్ళకీ నిజంగా మతిపోయింది 

విచారిస్తూ తమలో తాము చెప్పుకున్నారు మన సైనికులు - *జీరాన 

పట్టుకుంది వాళ్ళని, అంచేత ఇంత్యప్రజామయం చేస్తున్నారు. మెరి'కొక 

పోతే, ధర్శరాజునేమిటి గెలవడ మేమిటి ? ౫” అనుకున్నారు. 

HE చెడ్డమాటలు విని పెట్టకండి” "సె నికులమాటలు 

జెవినిపడి శన యోధుల్ని హోచ్చగించాడు దుర్యోధనుడు. ఇటు 

సె నికలమాటలూూ, అటు రారాజుమాటలూ వవ్ వినన్యకే వూరు 

కున్నారు యోధులు, ఆవేశంతో యుద్ధంలో నే మిన్న లయారు వాళ్ళు. 

సంద డికయ్యంలో గదవండుగు మొద లెట్లాతుభీముడు, అంతలో 

అతడి రథం పట్టుకువచ్చాడు సారథి విశోకుడు. వెంటనే రధమె్కే- 

తొడు భీముడు. బాపికుణ్ణి ఎదిరించి బాణాలనాన కురిపించాడు. అతడి 

గు_రాలు నాలుగూ ఠారుమనిపించాడు. అతడి జెండా ఎగరగొశ్లు వొడు, 

మన చిత సేనుడు అభిమన్యుడితో కలబడ్డాడు. చ్వితవిచి తా 
లయిన బాణాలు వేసి అతణ్ణి చురచురలాడించాడు, సింవానాదంచేసి 

జంకించాడు. కనుబొమలు ముడి వేశాడు అభిమన్యుడు, ఒక్క బాణం 

వొదిలిపెట్టాడు. చి(తనేనుడి సారథిని వారీ అనిపించేశాడు. "రెవ్న 
పాటులో అతడి గు[రాలూ కూల్చేశాడు. చిత నీనుడి పొగరు బుగ్గ 
యింది. రథందూ కేశా డతడు, ముచ్చెమట్లుపోనుకొని దుర్శుఖుడి 

రథంమిదికి పారిపోయాడు. 

(దుపదుడూ (దోణుడూ పోట్లాడారు. మహోస్తాలు (పయోాగిం 

చాడు (దుపదుడు. నివ్పులుకురిశాడు(దోణుడు. చిటికెలో (చుపదుడి 
కవచం చీల్చే శాడు, చికిలిపట్లిన బాకాలు కొట్టి వొళ్ళం తా చిల్లులు 

-వడేట్టు చేసేశాడు. నిభాయించుకో లేకపోయాడు (దుపదుడు, "'సిగ్లూ 
భికియమూూ చిొదిలేశాతు. బతుకుజీవుణా అని పలాయనం చి' త్తగంచాడు, 
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అర్జునుడితో సుశర్శ శాయశక్తులా యుద్ధంచేశాడు. అర్జునుణ్ణే 
అతడి సారథి (శ్రీ/కృష్ణుళ్లో చురుక్కు చురుక్కు.మనిపించాడు. అరికాలి 
మంట నెత్సి కెక్కింది అర్జువముడికి. కన్నుమూసి తెరిచేలోపల వందలు 

వందలు ఛాగణాజ కాల పెట్టాడు. నుశేర్మా, అతడి మై న్యమూ కన 

పడలేదం కీ నమ్ము, జజరిల్లి పోయారు (లీగ రులు. ముద్ద రాలతో 

వావానాలు. చానుకుంటూా డాడుతీశారు కొందరు. కొరడాలతో 

గు(రాలుకొట్టి పారిపోయారు కొందరు. ఆంకుశాలతో వనుగులు 

పొడిచి వుణాయించారు కొందరు. ధనుస్సులు పారేసీ, కత్తులు 
జార్చేసీ డాళ్ళు పడేసీ పరుగుచ్చుకున్నారు కొందరు. ఇలా నానా 

విధాలా భంగవడిపోయిండి (తిన ర సేన. 

అప్పుడు అర్జునుడిమిాద ఫ్రీషు ఎడు ధ్వజమెత్తాడు. అడ్డంగా 

సాత్యకి మధ్యకివచ్చి అతణ్ణి అడ్డుకున్నాడు. శీళరంగా భీష్ముడు 

వాుుంకరించాడు. శ క్రితీసి ' సాత్యకిమోద (వ మోగించాడు. మెళు 

కువతో దానిని ఇశ్లేపనశ్లైశాడు సాత్యకి. తిరిగి భీమ్మడిశక్షి భీముడి 
మో దే(పయోగించాడు. తనదాకా రాకండానే దాన్ని కొశైశాడు 

భీష్ముడు. ఆంతీతో వూరుకోలే చాయన. వాడివాడి బాణాలు 

తొమ్మిది సాత్యకిమోద నాటింఛాడు. అంతలో వనుగసలూ, రథాలూ, 

గు(రాలూూ వదాతులూ, __ ఉడ్డోలమైన పాండవుల చతురంగ సేన 

వచ్చిపడింది. సాత్యకిని చాటుకుని భీమ్ముల్ణి ముట్టడించింది. 

“కముుడూూ అటుమాడు” భీమ్ముడితట్టు చూపుతూ దుశ్ళా 

ననుడితో అన్నాడు దుర్యోధనుడు. “భీముణ్ణి సపెద్దరాణువ ముట్ట 
డిస్తోంది. వెళ్ళు. నువ్వూ; శకునీ తాతయ్యకి మద్దత్తుకండి”” అన్నాడు. 

శకునీ దువ్శాననుడూ తమపై న్యాలతో వరిగత్తారు. భీము ఇడికీ 

డన్నయి క తంసేనమిోాద కలబశ్లారు. అది కనిపెట్టాడు ధర్మరాజు, 

నకుఆనవా దేవ్చలతో కలిఓ అక్కడికి పరిగెత్తుకు వన్నాడు. చూశాడా 
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దుర్యోధనుడు. శకుని దుశ్శాసనుల చెంట దిట్టమైన పది వేలమంది 

గుర్రపుకాతుల్ని పంపాడు, పదివేలగ్యరాలూ కదంతొక్కుతూ పరి 

గక్వాయి. శకుని దుశ్ళాసనుల్నీ, భీమ్ముళ్లో దాటుకుని పాండవ నేనవిాద 

ఆరటం విరుచుకుపడినట్టు విరుచుకు పడ్డాయి. తీమింగలాలు చెలగాట 

మాడి కే కలగుండు పడిపోయిన సము[దంలాగ సంక్రోభ పడిపోయిండి 

పాండవ సేన, 

పట్టరాని కోపం వచ్చింది ధర 2 రాజుకి. కోదండం సారించా 

డతడు. అన్న గారితోపాటు నకులసవాచేవులూ ధనుస్సులు మోగిం 

బారు. నుగ్గురూతిమూర్తుల్లా విజృంభించారు. తీక్షణంగా చికిలిపట్టిన 
బాణాలు గుక్కా-తిపూకోక ండాగున్పించారు; మనగ రవుసేన వేటాడారు. 

ముందటి కాళ్ళు తెగిపోయిన గరాలు మొువాంవాల్బుకుని 

ముందుకి పడిపోయాయి. మోరలు బద్దలయిన గ రాలు అడ్డదిడ్డంగా 

కరాలివోయాయి. గుండెలు పగిలినవి ఎగిసిపడిచచ్చిపోయాయి. పగ్గాలు 

తెగినవి పుంజాలు తేెంపుకు సరిగ-తాయి. రౌాతులు కింద వొరిగిపోయి 

నవి వూరికే ఇటూ అటూ తిరిగాయి. ఇలా మన గురప్పుసేన నానా 
ఇనీ అయిపోయింది. సేనసేనంతా విరిగిపోయింది. చెదిరిపోయింది. 

శ కావిక లయిపోయింది. 

సొాండవనేనలో విజయేరీలుమెోాగాయి.శంఖాలు వ్రురిమాయి, 

సేననేనంతా వుప్పెనలా వుప్పాంగింది. మన వాళ్ళమిాద విరుచుకుపడింది. 

పాపం, నీ పెద్దకొడుకు మొవాంలో చిక్కి. తే నెత్తురులేదు. 
హావ” దీనంగా, శల్యుడి కేసి చూస్తూ అన్నా డతడు _ 

“ఇప్పుడు నువ్వే మామ ర్యాద దక్కీ-ంచాలి. విరగబడి సము(దంలా 

వచ్చేస్తూవుంది పాండవసేన. నువ్వే వనాపొడ్డులా దాన్ని నిలవరిం 

ఛాలి. ఎదిరించాలి. మమ్ముల్ని ఆదుకోఖాలి” అన్నాడు, 
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ఉద్ధృతంగా బయలుబే రాడు కేలంన్టడు. మండి లేగినట్టు 

పకపక లాడ పడ్డాడు, ధర్మ రాజుస్సీ నకులసవా జేవుల్నీ బాణా 

లతో ముంచెత్తాడు. కీముడూ, అర్జునుడూ అతక్ణి ఎదిరించారు, కరు 

నయిన బాణాలు నాటింబారు. ఫీమ్ముడూ, (వోణుడూ త్త లూల్లో వెనక 

పెట్టి ఖీవూార్షునులతో కల బడ్డారు, వాళ్ళ వెంబ కున సేవలూ వృుగకలు 

పెట్టాయి. ఇనా 5 శేల్చుకుంచామన్న ట్లు కుడుపొండవ సీనలం 

రండూ వెళచానిమూోద వొకటి ఎగ బడ్డాయి. 

పొద్దు వాలింది. సూర్యుడే మో చల్ల బడుతున్నా డు. ఫీవ్య రా 

మూా(తం 1. వాసర సూర్వ్య్యుడిలాగ (పతాపంతో వేడెక్కా.డు, కిర 

ఇాలలాంటి బాణాలు పిరజిము తూ విజృంభించాడు, ధర్శరాజుసీ, 

భీముల్లీ చెరో పన్నెండు బాణాలు తగిలించాడు. నకులుర్లో, నవా 'జేవుణ్ణీ 
తలో మూడు బాణాలు కొట్టి మంటలు పుక్టించాడు, శత్రువుల గుండెల్లో 

జిడుపు పుట్టినట్టు సింవానాదం చేవాడు. 

| మవారాజా అహ్యుడు వనుయిందో చెపుతాను, వను. కవ్యీంచి 

నట్టు కలబడ్డారు పాండవులు. మత్స ష్టం పొండ్య, పాంచాల మగధ, 

కాళీ, కరూశ సె సె నొస్ట్రలు వొక్క. పట్టుని భష్ణుణి ఘీ రాయిం బాయి, 

ధృష్టద్యుమ్ను క్రి ణ్ కలుసుకోకండా సాత్య్వకీన్, సొంగ వృల్న్ని (చోణా 

చార్యులు అడ్డుకున్నాడు, ఎంతే తుంది ఎడిరించిరా చఖించలే దతడుం 

అందరికీ అన్ని రాపులయి ఘోరంగా యూదు ౮ చేశాడు, 

అన్ని సేనలూ, వొక్క-పెట్టుని ముట్టడింనాయి కదూ భీవ్షుక్ణి ! 

ర[దుడే అయిపోయా డతేడు. కనీవినీ ఎరగని వరా(క్రమం (పదర్శిం 

వాడు. అంత సేనా వూవేశాడంచే నమ్ము. అతేడు వేసిన బాణాలకి 

అంతూపంతూ తేక పోయింది. పినరంత సందు లేకండా లక క-డచుూ స్తే 

అక దే అతడి బాణాలు కనిపించాయి. చతవిచిత్రమైన గతుబతో 
కం 
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అతడి రథం వరుగులు పెట్టింది. "లేం చూడడానికి శక్యం కాకండా 

(ప్రళయ తాండవం వేశా డతడు, 

కాహశాలూ, దుందుభులూ, వనుగుల గంటలూ గుగరాల 

మువ(ల్యూూ జెండాల చిరుగంటలూ, ధనుస్సుల అల్లెతాళ్ళూ నా 

ఒక్రశేమిట్కి సర్వమూ పగలగొట్టి, తుంచేసీ విరిచేసీ శత్రునేన 

యావత్తూ సర్వనా శనంచే నే జాడు భీష్ముడు. భారతరణరంగ మంతటి 

లోనూ అతడే మహావీరుడు. అతణ్ణి అడ్డుకునే మొనగాడు వొక్కడూ 

లేకపోయాడు. పట్టపగ్గాలే లేవు అతగాడికి. అంత పాండవులూ. అడ 

లెల్సి పోయారు. ఒక్కడికీ కరచరణాలాడ లేదు. అడుగడుక్కీ, యణ 
తణానికీ రెచ్చిపోయాడు భీష్ముడు. అడ్డులేని దివ్యాస్త్రాలూ (ప్రయో 
గించాడు. ఎటుచరూ స్తే అశ్రు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే - అంతటా 

తానే అయి (పత్యక్షమయాడు. రథాలమోది రధికుల్నీ, వనుగుల 
మిది యోధుల్నీ, గురాలమోది కాతుల్నీ నరికేసి పాేశాడు. 
పదాతుల్ని పనసకాయ వెక్వేసినట్టు చెక్కే_శాడు, ఇదికాలూ, 

ఇది చెయ్య, ఇది తలా, ఇది డొక్కా అని పొల్తిలేకండా 
వేసేశాడు. రకరకాల శాలు పుట్టినట్టు రథాలు విరిచేశాడు. 

గు(రాల ఎముకలూ, చీనుగుల దుము లా ఫెళఫెళా విరగ్గొట్రాడు. 

వరసపెట్టి గొడుగులు విరిచే శాకు; ఎగరగొ చేశాడు; చిందరవందర 

చేసేశాడు. రత్నాలు పొదిగిన కిరటాలూ నగలూ రంగురంగుల 

వామరాలూ దుళ్ళగాప్రేళాడు. 

మదపు కేనుగులు (క్రీడించిన పూలవనంలా అయిపోయింది కొన్ని 
చోట్ల పాండవసేన. వంటకోసం మాంసాలుతరిగి కుప్పపోసినట్టయి 
పోయింది కొన్ని చోట్ల. వెదుళ్ళవనంలో కార్చిచ్చుముట్టుకున్న ట్రయి 
పోయింది కొన్ని చోట్ల. రెల్లు వనంలో సుడిగాలి శేగిన ట్టయిపోయింది 

కొన్నిచోట్ల. పెద్ద కాశెనుపోతు కలివేసిన కలవలవనంలా అయి 
జోజజంది కోన్ని చోట్ల. అలా ,కేన్యానస్థక్ వచ్చేసింది పాండవమైై న్యం 
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కలగుండుపడిపోయింది, జీవచ ఇ నమయిపోయింది. కంగారుపడిపోయిందిం 

వెనక్కి. త గ్గేసింది. పరుగుచ్చుకుంది. 
అదంతా వొక్కసారి లేనిచూకాడు శ్రీకృష్ణుడు. 

“అర్జునా చూస్తున్నావా భీము శకి!” అంటూ సాభ్మిపా 

యంగా అతణ్ణి చూపాడు - “పపరీత మైన శార్యంతో మన సేన 

నాశనంచేస్తున్నా డతడు. ఉడ్లోల మైన భుజబలమూ, (పచండమైన విక్ర 

మనూ చూపిస్తున్నాడు. మితిమోరిపోతున్నాడు. నీ,పతాపం ఇంకా 

ఎప్పుడు చూవిస్తావో అర్థంకాలేదు నాకు!” అన్నాడు 

పినరయినా కదలిక కనపరచలేదు అర్జునుడు, విచారంతో 

-మొనాం వేలవేసి వూరుకున్నా డు. 

“మచ్చలేని చరిత నిది” మళ్ళీ అందుకున్నా డు శ్రికృమడు, 

“అర్జునా, మహారథులు నిన్ను నవ్యక ౦డా వరాడు, అవాళ విరాట 

నగరంలో విడికిలివిగించి వమన్నావు ? మరిచిపోకు” అన్నాడు. 

“బంధువులందరిని చంపేసి కౌరవహీనమయిన రాజ్యం సంపా 

దించి వం పుణ్యం మోసుకుంటాను నేను!” నిట్రారుస్తూ అన్నాడు 

అర్జునుడు. “యుగానికి బుద్దిపుట్టకండా వుంది, అయినా మాటిమాటికీ 

నీతో వాదనెందుకు ! పద్య రథం పోని పడగొడ తాను ఛీష్ముణ్లి” 

అన్నాడు, 

(శ్రకృష్ణుడు వగ్గాలు సడిలించాడు,. గు_రొలమోద . చబుకు 

వేశాడు, భీషు శ్రడీరథానికి ఎదురుగ్గా రథం పరిగె త్తించాడు. అర్జునుడి 

రథం అలాపరిగె త్తడంతోనే, అంతవరకూ పారిపోతూవున్న పాండవ 

పెన్యాలు వెనక్కి.త్రి గాయి, అర్జునుడి వెంట భీము శజడీమావెకి వచ్చాయి. 

కవ్వించిన సింవాంలా జంయ్యి మన్నాడు ఖీహు డుం మహ్మోస్తాలు 

వేశాడు, శతుసై న్యం అకఘుగయినా ముందుకి రాకండా అడేళాడు. 

సింహనాదం చేశాడు, ఉగమైన బాణాలు అర్జునుడి మో దగుప్పించాడుః 
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అతశ్ణి జంజేలు పెట్టేశాడు. కృృష్ణుడీ వొళ్ళంతా చాణమయం వేసీ 

శాడు, అర్జునుడి గ్యురాలనోళ్ళూ నిష్టురంగా బాణాలతో కుళ్తుళాడు. 

Ss కొణాలమయం మేనే 

అర్జునుడి గురాలు కుంగిపోయాయి. భరించలేక 'మొవోలు 

తిచ్ప్చేసుకున్నా యి, తనశళరీరం వంటలు పెడుతూవున్నా గు(రాలవొళ్ళు 

నిమి రాడు (శ్రీకృష్ణుడు. వాటి బాణాలు వూడదీ కాడు. వాటికి చురుకు 

వచ్చినక్టి నట్టుచేసి భీము డమోాడికీ ప్రురికిం చాడు, 

చూసిచూసి వొక్క బాణం వేశా డుఅర్దునుడు. దెబ్బతో భీష్ముడి 
విల్లు విరిచేశాడు. వురొక విల్లు తీశాడు భీష్ముడు. అదీ కొశేశొడు 

అర్జునుడు. అర్హా ఇర్యడుడి కొడుకా!” అంటూ చప్పున మరొక 

విల్లు అందుకున్నాడు భీషు శు. కింహాంలాగ చూశాను. బాణాల 

మాద బాణాలు (ప నాహాంలా వొదిలి పెట్టాకు. అర్జునుడి కరచరణా 

లాడకండా పడ మొకౌదు. 

సో గాం డెబ్బలుతిచేశాదు అర్జునుడు. శరీరం తూంట్లుపడీ 

పోయింది, అయినా బంటుతనం నిలుపుకుంటూ మూనసానికి పోరా 

డుతూ వచ్చా డతడు. 

భీష్ముజణ్ణీచంపుతాను 

కొర్టుతుడు టేబ్బలుతి నెయ్యడమూూ భీష్ముడు నగరంతో చ్చి 
ఫోడమూ+, ఆ ముఖాయుఖియుడ్డంలో తక్కి.వవాళ్ళం తా దదారదూరం: 

తప్పుకోఉమూ - ఆంకా చూశాడు శ్రీ ఎ్రముడు. పృాదయంలో 
దాగుణమైసరోవం పుట్టుక వచ్చిందకడి$. అంతవరకూ అం కావోర్చు 
కుస్నాడు. మరి భరించలేక పోయాడు. పగ్గాలు నొగలికి చుట్ట బెట్టాడు, 
నునికోల వట్టుకున్నా డు, ఘోరంగా కువ్చించి రథం wars 
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అలా శ్రీకృష్ణుడు దూశేసరికి భాచక్రం యావత్తూ వొక్క 
సారి కదిలిపోయింది. దిగ్దంతుల మూపులు కుంగిపో యాయి. అతశి 

చూసి నీనేనలు దిగులుపడి పరుగుచ్చుకున్నాయి, 

తిన్నగా భీమ్లుడిమిాదికి పరి? త్రాడు , శ్రీకృము కు. ఆరాౌ।దమూ, 

ఉ(బేకమూ చూసి, చేవశేలూ, గంభర్యులూ గడగడలాడిపోయార్యు 

సింహానాదంచేస్తూ సుస్నితమెన పసుపురంగు పట్టువ్యన్ర్రంతొ అత 

డలా వెళుతూ వుంకే, ఉరకమూ, మెరుమూ కలిసిన కారుమేఘం 

కళ్ళముందు కట్తింది. 

మన యోధులతో వొక్కడికీ పాణాలు తేవు. ఒక్కడి 
మొహంలోనూ ర క్షంచుక్క_ లేదు. “చచ్చాడు, చచ్చిపోయాడు 

భీము శ్రడు” అంటూ మెడలు సారించి చాస్తూ వుండిపోయారు వాళ్ళు. 

శ్రీకృష్ణుడు తినమోడ్కి రావడం చూశాడు భీము డాం 

(బ్రహ్మానందం కలిగిం దతడికి. “మవో క్మా 1” చిన్న చిరునవ్వుతో 

అన్నాడతడు ౬ ోపుండరీకాక్రా ! దివ్యంగావుం దిది. దయ చెయ్యి. 

కృపా | దయ చెయ్యి, ఇచే నికు ఇష్టుముయి తే, ఇ్రంతకంకు నాకు 

కావలసిం'జేముంది అన్నుగహించు. ఇక్కడ శాశ్వతమైన కీర్ 

అక్కడ సద్దతీ (పసాదించు” అన్నాడు, 
అంతలోనే రథం గంతేసి, కృష్ణుడి వెనకాల వరెౌత్తుకు 

వచ్చాడు అర్జునుడు. ఆెండుచేతులతోనూ కౌగిలించుకుని అతత 

పట్టుకున్నాడు. ఆగలేదు శ్రీకృష్ణుడు. అర్దునుణి ఈడ్చుకుంటూ 

ముందికిపోయాకు. పదడుపలు వెళ్ళాక ఎలాగో ఈడిగిలబడిి, బల 

మంతా చిక్క బట్టుకుంటూ, కాళ్ళూని అతశ్రి నిలిపాడు అర్జునుడు. 

కళ్లి జ శ్రితుణ్ణి”' నిట్టూరుస్తూ అన్నాశు అన్హుఘుడు. నామానం 

కాస దక్కీంచు, రథంమోాడికి దయ చెయ్యి. యుద్దం చెయ్యనని 

(వతిజ్ఞ పట్టావు. నువ్వే (పతిజ్ఞ తప్పి తే వముంటుంది లోకం! యుద్ధంలో 
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జీను రవంత అలిసిపోయాను అదొక తప్పనుకోకు. రా, నామోాదికి 

వచ్చిన భీముణ్ణి వంచేస్తానో నువ్వే చూద్దువుకానిి అంటూ బతి 

మూాలాడు, కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడు, 

సంతోవీంచాడు (శ్ర్రీకృవ్ణుడు మాట్లాడకండా వెనక్కి. వెళ్ళి 

పోయాడు. తిన్నగా వెళ్ళి రథ మక్కాడు. అతడి వెంట అర్జునుడూ 

రథ మెక్కా-డు. ఇదరూ తిరిగి అలా రథంమోాద కూచుంకు రెండు 

శిఖ రాలతోవున్న. పర్వతంలా అవ్రపిం-దింది రథం 

అర్జునుడు సిద్ధ పడడం వరావాడు భీష్ముడు. పెద్ద (వళ్రయ 

మేఘంలాగ భయంకరంగా గర్జించాడు. జడివానలాగ బాణాలు 

కురిపించాడు. కృషార్ణును లిద్దరిన్ కరచరణాలాడకండా కంగారు 

పెస్రేశాడు, ఆవూపుని పొండవనేనమిోాదికి రథం పరిగె త్తించా డతడు, 

కనపడ్డ శ్యత్రువునల్లా వెంటతరిమాడు. పాణాలతో పోనివ్యకండా 
వాత వాంర్చాడు, అలిసిపోయిన అక్టునుడూ,; జంకిపోయిన భీముడూ 

మొద్నలైన యోధులూ ఎవ్వమో వమ చెయ్య లేకపోయారు, భీముడి 

రథానికి క భృప్పగించేసి బొమ లాగ నిలబడిపోయారు. 

ఛీమణా కారుడై పోయాడు భీష్ముడు, చీముల్ని కాలితో రాళసి 

నట్టు పాంచాల నేనన) పచ్చడిపచ్చడీ చేసీ శాడు. 

సాయంకాల మయింది. తాను పడమటికొండ వెనక్కి- వెళ్ళి 

పోకపోతే పాండవసేన మరింత కడ లేరిపోతుందని దయదలిచినట్టు 

సూర్యుడు అ_స్తమించాడు, పాండవ్రులపాల ఘోరమైన సంధ్యా 

సమయ మది, ఊబిలో దిగబడిపోయిన ఆవులా వున్న తన సేనదిక్కు 

శేరిమూశాడు ధర ఇరాజు. విచారిస్తూ కొంతసేపు నుచుండిపోయాడు. 

అప్పటికి ఆగిపోడమే క _రృవ్యమని నిశ్చయించాడు, సేనాధిపతుల్ని 

వీలిచి, యుద్దం ఆ పెయ్యండని ఆదేశించాడు, చిన్నబుచ్చుకున్న 

మొహంచో శిబిరానికి బయలుదేరాడు. “ఇవాళ భీమ్ముడి చేత 
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ఎంతయినా భంగవపడ్డాం” అని విచారిస్తూ అర్జునుడూ మొదలైన 

యావన్శందీ ధర్శరాజువెంట శిబిరానికి నడిచారు. 

మనవాళ్ళూ సె సెన్వం మళ్ళించారు, సీకుమాళ్ళందరూ భీష్ముడి 

చుట్టూ చేరారు. పచేపచే ఆయనకి నమస్కా. రాలు చేశారు. ఎన్నో 

విధాల పొగిడారు. కలకల్లాడుతూవున్న మొపహోలతో నవ్వుతూ 
శీరుతూ యావన్నందీ శిబవిరాలకి వచ్చేశారు. ఎన్నడూలేని కొత్త 

విభూతి వాళ్ళలో "తాండవమాడింది అవాభ, 

ఆలోచన 

తొమ్మిదోనాటి యుద్ధంలో అలా వోడిపోయి ఎంతో అంత 

బాధబడ్డాడు ధర ఇరాజు. క! శళ్ళని వెంటబెట్టుకుని రవాస్యంగా 

లీ (ఆ) కృముడిగుడా రానికి వెళ్ళి అతడితో జాలిగా ఇలా ఆరంభించాడు - 

“కృ ప్లూ, భీష్ముడి (పతాపం కళ్ళారా యూ శాొన్రకదా ! కార్చిచ్చు 

మృగాల్ని కాల్చేసినట్టు మననసేన దహించి వొదిలిపెట్టా డతడు. 

దురభినూనంవల్ల మనవాళ్ళు ఎన్వమయొా అతడిముందు నిలబడరు. ఇది 

ఇవాళ బాగా తేలిపోయింది, ముందేంచెమ్యా లో అర్థం కావడం లేదు 

నాకు, సర్వనాశనమయిం దా కా యుద్ధం చెయ్యలేను. చ_స్తేమా(తం 

సా(మాజ్యంపొందినట్లవుతుందా ? వద్దు తమ్ముళ్ళతో కలిసి అడవులే 
పోతాను. వబెడదా లేకండా కళ్ళుమూసుకుని తపస్సు చేసుకుంటాను 

“నామూలంగానే లోగడ ఎన్నోకప్లాలు అనుభవించారు 

నాతమ్ములు. వాళ్ళని కళ్ళారా చూసుకుంటాను. అంతేకానీ 

చూస్తూ వీళ్ళని భీష్ముడికి బలిపెట్ట లేను. నిజంగా మామిోాద నీకు దయే 

వుందంటా వా, అయితే యం మానిపించు” అన్నాడు. 

ధర్మ రాజుమాటలు eee విన్నాడు శ్రికృష్ణుడు. 

ఎన్నో విధాల మంచిమాటలు చెప్పి అత నము డాయించాొడు, “సత 
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(వజ్ఞాడవి నువు. అద్భుశమైన భావాుశ క్రి కల వాళ్ళు సీతమ్ములు, 

సీళేముటి, దీనావస్థ రావడ మేమిటి ? ఇంతకీ మం(తినై నేను వుండనే 

వున్నాను. నీ రాజ్యం సీఐరి చేతిలో పెళ్లే బాధ్యత నాది. పాచారించకు. 

అర్జునుడు తెగించకపో తే నేన తెగిన్యానా. భీషు oe చంచేస్తాను, పీకు 

క(తువన్న పాకు లేకండా చేసేస్తాను. నన్ను మళ్ళీ అర్జునుడు మళ్ళించ 

క్షండా వూతం చూడు అంతే. అర్జునుడు నాకు నఖుశ్కు సంబంధి, 

శిష్యుడు, అతడికోసం 'నన్ను కండలుకోసి ఇమ్మం కే నంతోవంగా 

ఇనాను నాకోసం అతడూ అం లేఅని నమ్ము. | 

“ఉప స్తావ్యంలో సంజయుడు వచ్చినవ్వూడూ, ఉలూకుడు వచ్చి 

కారుకూతలు కూసినప్పుడూ జరిగిన డానికి తగినం తా చెయ్యవల సేవుంది 

చేను. ఈరెం డు చోట్లా ఎన్నో అశన్నను,ః ఒకళ్ళమాట వొక ళ్ళం 

పాలించాలన్న నియమంకూడావుంది, అన్తునుడికీనాకూ. ?) అన్నాడు, 

“యాద్దం చెయ్యనన్నావు నువు?” అంటూ అందుకున్నాడు 

ధర్మరాజు-“తగినసహాయం మా! క్ర మే వచేవానన్నా వుం సీచేత బొంకిస్తానా 

"నీను ! అయ్యో, ఇంత దేన్య్భం తెచ్చి పిట్లాడా చైవం నానూ | వద్దు 

వద్దు. కృష్ణా మాకోనం నువ్వు మాటశవ్వి యుద్ధం చెయ్య వద్దు. చేను 

చెప్పేది విను. నాకూ భీము డికీ వొక వర్నాటు జరిగింది. కౌరవుల 

పశుం నిలిచి యుద్ధంచేసినా, మాకు పీత మైన కార్యం చేసిపెట్టడాని"కే 

మాట ఇచ్చాడాయన. ఆయనే నాకు రాజ్యం (పసాడదిస్తాడు” 

అన్నాడు. ఇలా అంటూవ్రుంు ధర్శరాజు గొంతుగ గద్దదిక పడింది. 

దుః ఖపడుతూ మళ్ళీ ఇలా అన్నా డతీడు- “అయ్యో, తం(డిపోయాక 

తం(డిలాగ మమ్ముల్ని అర చేతిలో పెట్టుకు "పెంచాడు తాతయ్య. పెద్ద 

వాళ్ళని చేశాడు. అలాంటి _వేమమూర్సిని చంపడానికి తెగిన్తున్నా ను 
ఆదా రాజధర్మం ఎంత ఘోరం? 
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ధర్మ రాజు శంకర్యం (గ హించాడు శ్రీకృష్ణుడు. “యుద్దం ఆర 

భీంచినప్పుడు, అవసర మెనవ్వూడు మళ్ళీ రోమ్మున్నాడు భీష్ముడు. అంచేత 

ఇప్పుడు భీషమ్ముడిదగ్గిరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా డికడు ? అంటూ తనలో 

తాను తర్కి.ంచుకున్నా డు. 

“శావ్రందుి”  సాబ్టి పాయం. అన్నాడు (శ్రీ/కృమ్ణును జ 

“సిఉద్రేశంనచ్చింది నాకు. నిజమే. అలా కాక, భీమ్మృజే =లిగియుద్ధంలో 

నిలబడి తే ఎంతటికతువయి తే కేంగాణ, “వాతోసి. ఎ? అనవలిపీంే, 

తప్పదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అతడిదగ్గిరికి వెళ్ళడమే మంచిది. నువ్వు 

అడిగావం చే, తనమృత్యురహాస్యం తానే చెపుతాడు పడ. రవాన్యంగా 

మనమందరం ఇపుడే వెళదాం. భ క్రి వూర్యకంగానమ స్కా-రం వేద్దాం, 

నువ్వే కర్తవ్యం ిన్వూమని వినయంగా _పాభేయపడ దాం. ఆతడువం 

ఇాప్రలే అబే చేడ్రాం” అన్నాడు. 

కృృమ్ణుడు చెప్పిన ఆలోచన స్థేరపరిచాడు ధర్మరాజు, తమ్ముళ్ళూ; 

తానూ సౌమ్య వేపూలు వేసుకున్నా రు. క్ ఎప్తుడితో కలిసి రవాన్యంగా 

భీముడి గుడారానికి వచ్చారు. 

“ నిన్ను ఎలాచంపడమో నువ్వే చెప్పు ” 

అలా అర్ధరాళతి అంతమందీ వచ్చి తగినవిధంగా ఛీమ్ముడిగుడా 

రంలో (పవేశించారు. ఆయన దర్శనంచేసి, భ క్కి పూర్వకంగా పాదాభి 

వందనం చేశారు, ఎంతోఅంత ఆదరం చూవించాడు భీము డు, చేరు 

వేరుగా అందరిశ్నే మాలు విచారించాడు. *ఇంతమందీ ఇలావఇ్చరు”” 

(పసన్న మైన మొవాంతో (పళ్నించా డతడు _ “వబుటి పని? మోకు 
వది కావాలన్నా సంజేహించకండాఅడగండి. ఇస్తాను. ఎంతకష్ట మైన 

పనయినా సె మూకోసం చేస్తాను. చెప్పండి అన్నాడు. 

లేగ! 
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కళషాంక్రప సా(మాజ్యం ద కేకమార్లం అనుగ కీంంచుో దీనంగా 

అన్నాడు ధర్శకాజు -- ోమాశ్చేనలు హూతవాంరిపోకండా వుంచే 

ఉపాయం (పసపాదిచుూ” అంటూ చేతులు జోడించాడు. 

కంపే వూ) [పతశొౌంతంణా అన్నాడు భీష్ముడు ఎ “జాని 

కీముండి! చేతో యుద్ధంచేస్తూవున్నంత సేపూ మీ సై న్యంనాశన కాక 

తప్పుదు. మోకు సమాజమూ దక్కదు. నన్ను గెలుచుకోండి. 
మోాసె న్యమూాదక్కూ_తుంది, సా(మాజ్య ముగా చేతికివస్తుంది”అన్నాడు. 

“ఆందుకనే నిన్ను ఆకశయిస్తున్నాము” వెంటనే అందుకు 

న్నాడు ధర్శ రాజు -- “ఆన్ని నేతం మమూనేనుకున్కి (తిళూలం జఉజాచేను 

కుని వచ్చిన ర్యుదుడిలాగ వురుకుతావు నువ్వుయుద్ధానికి. నీముందు 

నిలబడే మొనగాడు ఎవ్వకున్నాడు? అంచేత మహాత్మా, నిన్ను 

ఎలాగెలవడ వూ నువ్వే చెప్ప” ఆన్నాడు. 

“అవను” తలవపుతూ అన్నాడు భీష్కుడు - “నువ్వు 

ఇువ్పినడాంట్లో అబద్ధ మేమి లేదు, నాచేతిలో ధనుస్సు వుందంళశు 

జేవతిలయినా నన్ను గెలవడం కల్ల. ఉఊం-ా ఇలాంటి వాళ్లని తెలిసే 

మిరు ఇలా వచ్చారు. బావుంది. మారు ఇంతమందీ వచ్చి ఇలా 

అడుగతూన్రుంచు, మోకు (వియమైనపని చెయ్యడంకం కే నాకు 

సుక్చతం ఏముంటుంది! చెపుతాను వినండి. 

టబు ధాలు వొదిజేసి నేను అస్తు సన్యాసంచే స్తే అవలీలగా 

జయించవచ్చు నన్ను. అదివూ తం ఎలా సంభవమంటారా? కవచం 

పగిలిన వాల్లే, ఆయుధం వొదిలేసిన వాల్లే, జెండా దించేసుకున్న వాళ్లో, 
ఆడదాన్నీ, లోగడ ఆడదిగాపుట్టినవాల్లే, ఆడవేరు పెట్టుకున్న వాళ్లే, 
తల పాగాతీ సేసుకున్న వాటే, అన్న దమ్ములు లేని వాళ్లే,కుమాళ్ళు లేనివాల్లే 
చూస్తే నేను బాణంకొట్లను ; క_్తీచెయ్యును. అంతేకాదు, బ్రింక్రోక్ర 

ఓవతంకూడావ్రంది నాకు. పుట్లినప్పూడుఆఢారి గావ్య్రండి, మధ్య విశంణో 
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మగతనంవచ్చిందను కోండి, అలాంటి వాడితోనూ యుద్ధం చెయ్యను నేను 

అంచేత మికు వొక ఉపాయం చెపుతాను వినండి. (దుపదుడి, పెద్ద 

కొడుకు శిఖండి వున్నాడే వాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పినవంటి వాడు, ఇది 

మిారున్నూ ఎరుగుదురు. పైగా పూర్ణజన లో అతగాడు అడదిం 

అంచేత అతకు ఎదిరించినా నేను అతడిమాద. కలిగించుకోను. అతణ్ణి 

ముందు పెట్టుకుని అర్జునుడు నామిోదికి వస్తే సరె. నేను బాణం పట్టు 
కోను. ఆసందు చూసుకుని అక్జునుడు నన్ను కొన్లేస్తాడు. సరిపోతుంది. 

ఆవైన్క, బంధువులూ, మి(తులూ అయిన కౌరవుల్ని కడ తేక్చడం 
సుళువే అయిపోతుంది మోకు. ఇది నేను బుద్ధి పూర్వకంగానే పైపు 

తున్నాను. చేను చెప్పి నట్టు చెయ్యండి,” అన్నాడు సహృదయంగా, 

భీష్ముడు అలా చెప్పాక అందరూ మరొకసారి ఆయనకి నవు 

స్కరించారు. ఆయన దగ్గిర సెలవుతీసుకుని వెళ్ళిపోయోరు. 

భీష్ముడు అంతటి త్యాగానికి సమ్మకించడమూూ, తాను కృత 

కంగా ఆయన్ని చంపవలసిరావడమూ- కడుపులో చెయ్యిపెట్టి కలిచి 

నట్రయింది అర్జునుడికి, అప్పుడు దారిలో కృష్ణుడితో ఇలా అన్నా 

డతడు. గురువు. (ప్రజ్ఞావంతుడు, ధ ర్మాతు శ్రమం వయోవృద్దుకు. 

లోకమాన్యుడు. దయాన్వూర్తి- ఇలాంటి తాతయ్యని వంచనచేసి 

చంపడమం కే కృష్ణా మనస్కరించడం లేదు నాకు, బుగ్గిలో నేను ఆడు 

కుంటూ వుంచు (జవముగా ఎత్తుకు నేవాడు, నావొంటిదూళి తనవొంటికి 

తగిలేట్టు కౌగిలించుకునేవాడు. మానాన్నని తలుచుకుని కన్నీళ్ళు 

పెట్టుకునేవాడు. తండ్రిలేని మమ్ముల్ని కండిలా సెంచాకు. అలాంటి 

తాతయ్యని ఇలా చంపెయ్యడమా ! అచ్చా! నాతరంకాదు 

ఆయన భుజబలం చూపించి మా సేనంతా చంచేసినా సశే, చూసాను 

కాని ఇంత అధర ఇ నెస్టుకో లేను, ధర్మ రాజు తమ్ములు ఇంత (కూర 

కర్భులా [2 



1584 వ్యావహోారి కాం(ధమవో భారతం 

“పారపడుతున్నా వు” మెల్లగా అందుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు స్త 

“నువు వది (కూరకర్శ అంటున్నావో అదే రాజధర్మం. నేనుఇవాళ 

కొత్తగా అంటున్నమాటకా దిది. “కూరత్య మనుకోకూడదు. 

విచారం పెట్టుకోకూడదు. ఎలా అయినా సక్కే శతువుని సంవారిం 

చాలి. (పజాశేమమే ఛ్యేయంగా పెట్టుకోవాలి. ధర్మం తప్ప కండా 

పన్నులు పుచ్చుకోవాలి. అవి మంచిపనులకోస మే ఖర్చు పెట్లాలి ఇలా 

డేవేందుడికి బృవాస్పతి చెప్పాడు. 
“అదీకాక, “యుద్ధంలో భీష్ముణ్తీ చంచేస్తానో అని నువ్వు 

(పతిజ్ఞ చేశావు. లోకమంతా ఎరుగు నిది. అది ఇవాళ కాదంశు ఎలా 

పొసుగుతుంది ! నువ్వు చంవేతీరాలి అతణ్ణి. ఇన్ని మాటలెందుకూ ? 

భీము 48 చంపడాని శే నిన్ను పుట్టించాడు (బవా శ అన్నాడు. 

“భీవ్మవధకోస మే ధ్ఖుండి పుట్టుక అంటారు” ఆలోచిస్తూ 

అన్నాడు అర్జునుడు-- “అది తప్పదుకదా ! శిఖండిని ఆయనకొట్టడు. 

ఇది నిశ్చయం, నేనేమోఆయన్ని కొడుతున్న శే నటిస్తాను. ఆయన్ని 
భొట్టకండా పక్క-వాళ్ళని కొడుతూవుంటాను. శిఖండివూదమూ(తం 

ఈగ వొాలక "జా కాసుకుంటూ వుంటాను. ళిఖండికి పట్టపగ్గాలుండవుం 

అతడే భీమ్ముజ్లి కొన్తుస్తాడు” అన్నాడు. 
కపిచ్చిమాట !* = నవ్వుతూ అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు, 

“న్ను వ్వే చంపు తావు భీమ్మక్లో, రేపు తెల్ల వారనీ చూద్దువు కాని. అసలు 

నువ్వుతప్ప మరొకడుకొట్టనేలేమ భీషు శకః మచ్చలేని ప రా_ాకమవంతు 

జాయన. నువ్వు లక్షువిథాల ఆలోచించు, _దెవనిర్టయం మరోలాగ 

జరగదు, దాన్ని తప్పించడం నమునతరం కాడు” అన్నాడు, 

“సెర్కే చూసుకుందాం, అప్పటికీ ఎలా అవసరమై తే అలా" 

చేద్దాం” చివరికి తలవూపుతూ అన్నాడు అర్జునుడు, కృష్ణుడూ, 

ధర్మరాజూ సంతోపీ.౧చారు. కల్లో తసనసజతారానికి దిగ చెళ్లుసి 
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తమతేమ గుడారాలు చేరుకున్నారు పాండవులు, ఆర్మా(తి హాయిగా 

న్మిదపోయారు. 

పదోరో జు 

దృత రాష్ట్రుడు ఏ; తరవాత ? తరవాత వంజరిగిండి ! మర్నాడు 

పాండవులు శిఖండిని ముందుపెట్టుకువచ్చారా ? వితామహాడిమోాద 
ఘోరంగా కలబడ్డారా ! వం జరిగింది? చెప్పు. సంజయా వం 

జరిగిందో చెప 

సంజయుడు 2 మర్నాడు సూర్యోదయమయీసరికి మంచి 

వ్య్యూూవాంపన్ని సేనలతో సిద్ధపడ్డారు పాండవులు, అవును, శిఖం 
డినే ముందుపెట్టారు. అతడి కుడి ఎడమల్లో భీముడూ, అర్జునుడూ 

నిలబడ్డారు. వెనక భాగంలో అభిమన్యుడూ, _దౌపదికుమాళ్ళూ నిల 

బడ్డారు. వాళ్ళ రెండుపక్కలా చేకి తానుడూ, సాత్వకీ నిలబడ్డారు. 

న్ర్యూహోనికి చివర ధృష్టద్యుమ్నుడూ మొదలైన పాంచాలకుమా 

భృతో ధర్ణ రాజు నిలబడ్డాడు, అతడికొకపక్క- నకులుడూ, మరొక 

పక్క- సవాదేవుడూ నిలబడ్డారు. వాళ్ళనాదుకుని (దుపదమహో రొజ్యూ 

విరాటరాజూ, కేకయరాజులూ, ధృష్పశేతువూ నిలబడ్డారు. ఇలా 

వర్పడిన పాండవవ్యూవాం శ త్రువులికి భయంకరంగా కనపడింది, 

అంతకిముం బే మనవాళ్ళు సిద్ధపడ్డారు. సేనంతకీ ముందుభీషమ్ముడు 

నుంచున్నాడు. అతడి కుడిపక్క (దోణాచార్యులూ, ఎడమపక్క 

అశ్వ తామా నుంచున్నారు. కృపాచార్యులూ, కృత వర్మా, భగద 

త్రుదూ ముద లె లె నవాళ్ళతో కలిసి దుర్యోధనుడు మధ్య భాగంలో' 

నుంచున్నాడు. బృహద్బలుడూ, సుద వ్ణుడూ మొదలైన ముఖ్యులు) 

యావన్మంది దుర్యోధనుడిచుట్టూ పెట్టనికోటలా నుంచున్నారు. వెన 
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భాగంలో సుత ర్మా మొదలై న (తిగర వీరులు నుంచున్నారు ఇలా 

బలమైన వ్యూవాంపన్ని ముందుకి నడిచారు కౌరవులు, 

ఉభయ సేనలలోనూ ఉన్న పాళాన వొక్కసారి తూర్యధ్వనులు 

వురిమాయి. భూమి ఆకాశమూ (ప్రతిధ్వనించాయి. ఆరంభ మే 

ఘోరంగా వుంది పదోనాటి ఇారతయుద్ధం. చే వాసురయుద్ధం దాని 

ముందు తీసిక క్లే అనిపించింది. ఓంపథమంలో నే ఇటూ అటూ ఎంత 
మంది దుళ్ళిపోయారో చెప్పలేను. యముడిపట్నంలో ఇసక వేస్తే 

రాలనంత సందడయిందం"జు నము. 

నకులుడూ సహాబేవుడూ చిచ్చులవిడుగుల్లాగ చెలశేగారు. 
మనపై న్యం మంటగలపడ మారంభించారు కో అంశు కో అంటూ 

అక్టునుడూ భీముడూ వొక్కసారి ఎగబడ్డారు. ఉప్పెనలా తోసుకు 
వచ్చింది పాండవసేన. మోజూ * విరెగిపడ్డట్లు మన సేనమిద పడింది. 

చూశాడు మన భీవ్శనేనాని, (ప్రళయ భెరవుడిలా భీకరమరకా శ్తే 

అయిపోయా డతీడు. చాణాల్లో అగ్ని వోోతం కురిపించాడు. అతడు 

ధనుస్సు ఎత్తాడో లేదో, నారిని బాణం తొడిగాడో లేదో, కాలూ 

కాలూ పెన వేనుకుని తొ(టుపడిపోయారు పాండవుల పదాతులు. 

మోకరిల్లి పడిపోయాయి గు[రాలు. వీనుగులయి డవీదబీ కూలిపో 

యాయి వనుగులు, రథాలు వొరిగిపోయూాయి, 

“నువ్వుకొడితే నెను నవ్వుతాను” 

భీముడికి ఎదురుగుండా ₹ధం వురికించాడు శిఖండి, (కూర 

మొన బాణాలు మూడు తీ శొడు, దుసెళ్ళిపోయినట్లు ఛీమ్ము ణి కొట్టాడుం 

కర్ధిభ్రిండ్తిని* మొహం తిన్చేసుకుని నవ్వుతూ అన్నాడు భీము డు - 
“నీ మదంకొద్దీ నువ్వుమూడు కాదు, మూడుకోట్లన్నా కొట్టు నవ్వు 

చమూజూ 3 విరగిపడె స పహ ఇ మాజా భజే సము,ద ఇరటం (విళాఖపట్న౦జిల్లా నూట) 
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"తాను కాని కోవంరాదు నాకు. నావిరాద పగబట్టి ముగాడయిన 

అడదానిమిదా నేను చెయ్యిచేసుకుంటాను ! అన్నాడు, 

“పమయినా సే, ఇవాళ పోనివ్యను నిన్ను” తోకతొక్కిన 

తాచులాగ క్రస్పుమంటూ అన్నాడు శిఖండీ. *రాజులందరినీ వోడిం 

ఇాన్సు, అంతే పరశురామున్లో టకటకలాడించావు, హూం, వంలాభిం |! 

నాముందు గాజులు తొడిగించుకుంటున్నావు ! నామోద "చెయ్యి చేను 

కుంకు నేం, పెడ మొహం చెట్టుకంశకు నేం నిన్నుమాత్రం ఇవాళ 

వొదిలి పెట్టను. భీష్మ చేను ఎవ్వనె తే నేం నా చేవ చూద్దువు 
గాని, నీర క్తం బొట్టుపెట్టుకుంటాను. సీఅంతుచూసి మరీ వొదిలి 

పెడ తాను” అంటూ మరో అయిదుబాణాలు అతేడిమోదనాొటించాడు, 

“బ్షవాళ్ళ శిఖండి సంగతి విపరీతంగా వుంది” చకితుడవుతూ 

అనుకున్నాడు అర్జునుడు, “భీము +డీ తుదిఘడియలు దగ్గిర వడడంతో చే 

చైవదత,మైన ఉత్సాహం అవేశించించేమో ఇతణ్ణి ! అంచేతే ఇలా 
అంటున్నా డితడు. 2 

“ఊరికే బిగిరి (పయాజన మేమిటి బావా !” శిఖండిని ఇచ్చ 

గొడుతూ అన్నాడు అర్జునుడు - అనడం సులభమే. అన్నంతా 

చెయ్యకపో తేమా(త్రం నవ్వుల పాలవు కావు. అయితే పరవాలేదులే. 

చేనంటూవుంకే సిగపువ్వుయినా వాడదు నీకు. జంకకు. చేవళొద్ది తగ 

లనియ్యి ఛీమ్ముణ్లే” అన్నాడు, 

పెడ మొహం పెట్టుకుని మరోతట్లు రథంపోనిచ్చాడు భీష్ముడు. 

ఆ వెళ్ళడం వెళ్ళి పాంచాల నేనమోాద విరుచుకుపడ్డాడు. భీమ్ముడు అటు 

తప్వూకోగానే అవకాశం దొరికింది పొండవసేనకి. అర్టునుళ్ణి ముందు 

'పెష్టుకుని శారవసేన నురువూాడడం లంకించుకుం దది, తట్టుకో లేక 

పోయింది కౌరవ సేన. మెల్లి మెల్లిగా వెనకడుగు వెయ్యడం మొద లెట్టింది. 
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దుర్యోధనుడు భీమ్మడిదగ్గిరికీ పరిగెత్తాడు. “మననేనలు మంట 

గలిసివోళూవు౦ శు నువ్వు "పెడ మొవాొ మేసుకు వచ్చేశాను 1!” అంటూ 

“విచారించకు” నముదాయిస్తూ అన్నాడు భీష్ముడు. 
“రోజూ పది వేలమందిని చంపుతానని మాట ఇచ్చాను సీకు. ఈపడి 
రోజులూ నాపలిజ్ఞ చేను నెర వేర్చుకున్నాను. సీఆన్న ౦తిన్న ౦దుకు 

సీరుణం తీర్చుకున్నాను, ఇరకవిాద బలంసన్న గిల్లి పోతుంద నే అనిపిస్తూ 

వుంది. మవారాజూ, ఇవాళసంగతి చూస్తే నన్ను పాండవులన్నా 
చంపాలి, చేను వాళ్ళనన్నా చంపాలి. ండిటిలో వదో వొకటి 
తప్పదు. అయితే టెవబలంకల వాళ్ళు పాండవులు మానవవమూ తులు 

వాళ్ళని గెలవలేరు. అయినా నావేతిబలమేదో కాస్త చూపిస్తాను 

చూడు 1” అంటూ. చినునలేచాడు. పొగలేని అగ్ని హోతుడిలా 
అవ్రపించాడు. జ్వాలల్లాంటి చాణాలం విరజిమ్మాడు. (పాణాంతక 

మయింది పాండవులికి. ఆయనదిక్కు.. తేరిచూడడమే కష్టమయింది 
వాళ్ళకి. భీష్ముడి ఆసరాతో నీకొడుకులూ విజృంభించారు. కన్ను 
మూసి కన్ను తెరిచేలోపల నందలూ వేలూ శ్మతువులశిరస్స్పులు 
దుళ్ళగొటారు. 

దాంతో వాండవులూ నలిశేగిపోయారు, పాంచాల +, యాదవ, 
మత్స్య, పాండ్య, "కేకయ సేనలు శివమెత్తినట్టు మన సేనలమిోద పడ్డాయి. 
ఘోరంగా హో రెత్తిపోయింది రణరంగం. 

“కలబడూ” శిఖండిని రెచ్చగొడుతూ అన్నాడు అర్జునుడు- 
“భీముడికి భయపడకు. నేనున్నా ను భయమెందుకూ ! బాణాలు 
కుమ్మరించి లి_ప్తలో అతణ్జిచం వేస్తాను, ముందుక్ వృరుకు” ఆంటనా 
తొందర వేసేవాడు. 
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ఉంయా వన్శందీ భీష్కుడిమోద విగుచుకు పడండి” అర్జనుడు 

శిఖండివో అన్న మూటలు విని పాండవ వమహాయోధులందరిసీ పాచ్చ 

రించాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు - తనమును కున్నా కు. మనం జంకవలసిన 

పనిజేచవ అంటూ సింహనాదం చేసి విఘుగుకంటూ ముందుకి 

వురి కాదు. 

ధర్మరాజూ, ఛీముడూ, నకుుడూ, సవాబేపడూ, అభి 

మన్యుడూ, (చాపడికుమాళ్లూ, (దుపదుడూ, విరాట రాజూ, సాత్యకీ, 

చేకి తానుచూ, భధృష్షకేతుడూ, కేకయులూ, మగధసవాచజేవుడూ - 

ఈ యావనందీ తమతమ సేనలతో భీషుడిమిోాదికి చాడితీశారు, 

మనవాళ్ళు అశ్వ న్రొమా, భూరిశ్రవసుడూ, కృతవ ర్యా, కృపాచా 

ర్యులూ, నుదశిలుడూ రోడ దుర్ముఖుడూూ, వివింశతీ, చిత 

సీనడూ మొదలె స పడ్డ యోధులు పరిగెత్తి, భీమ ణే వెనక 

పెట్టి శ(తువులతో గ్ర baer, దారుణమన సంకులసమరం జరిగిపో 

యింది. అదిచూసి తమ అనిమివుతం (కెప్పలు పడకండా వుండడం) 

సార్థక వుయిందనుకున్నారు ఆకాశంమిోద చేవతలు. 

పూనికపట్లి శిఖండిని ముందుపెట్టుకున్నాడు అర్జునుడు. మన 

సేన తవ్చిం చుకుంటూ భిష్కుడిమిదికి తరుముకుంటూ వచ్చాడు. 

దుశ్శాసనుడి దుస్సాహసం 

ఉప్పెనలా తోసుకువస్తున్న అరునొణి యానాపొడులా అడు 
అ సజ ౯౩ డ్ అ 

కున్నాడు మన దుళ్ళాసనుడు. అర్జునుక్లో అతడి సారథి కృన్లుణే కరు 

3 నబాణాలతో చురచురలాడించాడు. కనుకొనలు ఎ్యరపడ్డాయి అక్షు 
నుడికి. గుక్క-తిప్పకుండా పంద బాణాలు నాటించాడు దుశ్శాసనుడి 

విరాద. అయినా ఆగ లేదు దుశ్శాసనుడు చికిలిపట్టిన అయిదు బాణాలు 

శ యా నాపాడ్డు; సము(ద పొడ్డు (విళాఖమాండలిక శబ్లం) 

ని] 
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అర్జునుడి నుదుటిమిోద నాటించా డతడు, ఒక్కసారి "తేంచూశాడు 

అర్జునుడు. దుశ్శాసనుడి విల్లు పళుక్కు మనిపించేశాశు. మరిన్ని 

బాణాలు అతడిమిద నాటించాడు. అయినా ఆగలేదు దుశ్శాసనుడు. 

చపూన మరొకవిల్టు తీశాడు. మంచివొక పాతిక బాణాలు అన్టునుడీ 

మిద గుప్పించాడు. వాటిని దూరంనించే నరికేశాడు అర్జునుడు, తళ 

తా మెరుస్తున్న వొక వాడిబాణం తీశాడు. దుళ్ళాసనుడి నండెల 

మాద చారుణంగాొ కొట్టాడుం గుండెలు దూసుకుపోయింది బాణం. 

సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు డుళ్ళాసనుడు, ఫీష్యుడి రథం వెనక్కి. అతడి 

రథం పట్టుకొపోయాడు సారథి, 

అంతలోనే తెప్పిరిల్లాడు దుళ్ళాసనుడు. అేచీ లేవడంతో సార 

థిని గద్దించాడు. వెంటనే వచ్చి అర్జునుడి వాద మళ్ళీ కలబడ్లాడు. 

విజంగా అతడి సావాసంచూసి ఆశ్చర్య మే వేసింది నాకు. 

ఇలా అర్జునుడూ దుళ్ళాసనుడూ యుద్ధంచేస్తున్నారు. సాత్వ 

కితో ఆ ₹ భగదత్తుశూ కలబడ్లారు. అభిమన్యుడితో సుద 

థీణుడూ, విరాట దు[పదులతో అశ్వ ్రామా, సవాదేవుడితో కృపా 

చార్యులూ, సకులుడితో వికర్ణుడూ, ఘుటోత్క_ చుడితో దుర్ముఖుడూ, 

చేకి తానుడితో చిత చేనుడూ, భీముడితో భూర్మిశవసుడూ, ధర్మ 

రాజుతో దోణాచార్యులూ, క లబడ్డారు, ఒక ళ్ళనిమించి వొకళ్ళు 

ఘోరంగా పోరాడారు ఒకళ్ళ శః వొకళ్ళు విరుచుకున్నారు. 

ఒకళ్ళ గు రాలు వొకళ్ళు నరుకుకున్నా రు. ఒకళ్ళ సారథులను వొకళ్ళు 

చంపుకున్నా రు. ఒక భృభనుస్సులు వొకళ్ళు ముక్కలు చేసుకున్నా రు. 

బాణాలకి బొణాలు రాపాజాయి; నిప్పులురాలి మెరుపుల్లా 

అవుపించాయి. అల్లై తాళ్ళు భీవణంగా మోగాయి; ఉరుముల్లా విని 

పించాయి. రకాలు థారలుకట్టాయి; వర్షంలా అనిపించాయి. ఇలా 

వొక అపూర్వమైన వానాకాలంలా తయారయింది కురుశ్నే(తం. 
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వటవాలుగావుంశు చాగా యుద్ధం అవుపడదనుకున్నాడో 
ఏమో సూర్యుడు! సరిగ్గా నడినెత్తికి వచ్చేశాడు 

నువ్యా నేనా అంటూ అర్జునుకితో పోరాడాడు దుశ్శాసనుడుం 

అతక్ణిబా ణాలతో కప్పెళ్లు కాడు, ఉగుదడే అయిపోయాడు అర్జునుడు, 

దుశ్శాసనుడి బాణాలు యావత్తూ తుక్కుకింద కొకు శాడుం అయినా 

ఆగ లేదు దుశ్శాసనుడు మరింత మండిపడ్డాడు అర్జునుడు, అతడిధనున్సు 

నరికేశాడు. జెండా ఎగరగొన్టేశాడు. ఒళ్ళంతా తూంబ్లుతూంట్లు 
చేసేశాడు. కీళ్ళలో బాణాలు నాటించాడు. తూలిపోయాడు దుళ్ళా 

సనుడు, మరి నిభాయించలేకపోయాడు. రథంపరిగె కించుకుని అటే 
పారిపోడం పారిపోయాడు, 

గట్టు తేగిన (పవావాంలా శెచ్చిపోయాడు అర్జునుడు. "మరుపు 

లాగ రథం మెరిపించాకు. భీష్ముడిముందున్న కొరవసేనమోద ఉరి 

కించాడు. సంవోర(కీడ (పారంభించాడు. ఆకాశం బద్దలే నట్టు అలై 

తాడు మోగిస్తూ అతణ్లిఅడ్డుకోబోయాడు (దోణాచార్వుడు, అడ్డంగా 

వచ్చి క లబడ్డాడు ధర్మ రాజు. దెబ్బతిన్న పాములాగ బుసకొట్టాడు 

(దోణుడు. అంత దోణుణ్ల్తే 'దెమట్లుకక్కించాడు ధర్మరాజు, 
“శాఖ బ్రివాళభవదో ఘోరంజరిగిపోతుందోయి - పక్కనే 

కుడిబుజంలా పున్న కుమారునకు అశ్వ న్రైామతొ అన్నాడు (దోణా 

చార్యులు - 6 ఎన్నడూలేంది నా ది వ్యాస్తాలు తడబడుతున్నాయి. 

మం(తాలు తప్పిపోతువ్నాయి. ధనుస్సు వొణుకుతూవుంది. మనస్సు 

స్వాధీనం త స్పూతూవుంది. చేప్టలు నిలకడలేకండా వున్నాయి. శరీరం 

చలనంత ప్రూతూవుంది. ఇదంతాచూ స్తే అర్జునుడు అన్నంతా చేసేస్తా 

డనివిస్తూవుంది ఇవాళ. 

“చూడా చూడూ అతడి ఎదటిదిక్క తలెత్తిచూడూ, 

గప రాలు కూలి పోతున్నాయి. వనుగులు వీవుగులవుతున్నా యి 
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రథాలు వాలిపోతున్నాయి. (వళయ యముడేవచ్చి సర్భసంహోరానికి 

పూనుకున్న ట్టుంది సంజేవాంలేదు. (పళయం ముంచుకువచ్చినశ్లు 
వుంది. కౌంవసేనమోాద గెద్ద లెగురుతుశ్నాయి. ఉల్కలు రాలుతు 

న్నాయి. వికారంగా వరళ్ళు అరుస్తున్నాయిః ధర్మరాజు మొహ 

మాద (కోధం ఆతాండవమాడుతూనవుంది. ఇదంతా చూస్తే మన 

భీమ్మడికి వదోఆపద తప్పనకేవుంది. చప్పున వెళ్ళాలి నువ్వు, (చాపడి 

కుమాళ్ళూ, న నకులసవా చేవ్రలూ, తానూ కలిసి నన్ను కదలనివ్వడం 

లేదు ధర్మరాజు. వీళ్ళని వొదిలించుకు వెళ్ళడం సాధ్యం కాకండావుంది. 

నువ్వే వెళ్ళు, భీమ్ముడి కుడిఎడమల రెండుపక్కొ-లా అండగా నిలబడు, 

(పాణాలు దాచుకునే సమయం కాదిది” అన్నాడు. 

తం(డిమాటవిని విడుగులా బయలు దేరాడు అశ్వత్థామ. శిఖం 

డిని ముందుపెట్టుకుని భీషు శ్రడిశీట్టు సాగుతూ కౌరవసేన కడ లేరుస్తు 

న్నాడు అర్జునుడు. అగ్గి చేవుడికి గాలి దేవుడు సాయం, అతడితో భీము 

డున్నూ తరుముకు వస్తున్నాడు. భీము డు ఎదటవున్న చతురంగసేన 

దుళ్ళ గొడుతున్నాడు. మవారాజ్కా భీవమణంగావుంది యుద్దం (పతీ 

నిమిపవూూ పాణాంత కంగావుంది. 

భగదత్తుడూ, కృపాచార్యులూ, కృత వర్మా, శల్యుడూ, జయ 

(దథభుడ్యూ చిత నేనుడూ, దుర్శర్షణుడూ, విందుడూూ, అనువిందుడూ, 

వికర్ణుడూ - ఈపదిమందీ వొక్క మొగిని భీయుడిముందు కురికారుం 

రకరకాల ఆయుధాలు అతేడిమోద దిమ్మురించాయు. ఎంతే నొవ్చించాలో 

అతెణ్ణై అంతా నొక్పించారు. అసలే ఉద్దండుడు భీముడు. వజశరీర 
మతిడిది. అన్ని దెబ్బలు మోద పడుతున్నా వీనసరంతా చలించ లేవతడు. 

భీముత్లో ముట్టడించిన పదిమందిదిక్కూ. గాండీవంతిస్పాడు అకు 

నుడు. పదిమంది బాణాలూ మునకలు చేసేశాడు. వాళ్ళ వింటిబద్దలు 

విరిచేశాడు, జెండాలు చించేశాడు. గొడు బలు ఎగర గొ క్తుశాడు, 
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చామరాలు నరికేశాడు, అభరణాలు బుగ్గిలో కలిపేశాడు. అదంతా 

చూసి మొత్తుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. సుశర్మా మొదలె నవాళ్ళని 

కేక వేసి పిలిచాడు. భీమార్గునుల మోదికి పురికొల్పాడు. 

కృ పాచార్యులూ మొదలైన పదిమందినీ, సుశ కా ముదలై న 

[తిగర్వ రాజుల్ని - ఇంతమందిని మూడు చెరువులనీళ్ళూ తాగించారు 

భీమార్జునులు. మిగిలిన సైన్యమంతటిన. ఉసికొల్పాడు దుర్యోధనుడు. 

అంతమంది రావడంతో ట ఫ మార్దునులికి తలమునక లయింది యుద్ధం. 

అది కనిపెళ్లుసి అభిమన్యుడూ సాత్యకీ మొదలె న మహారథులు పెద్ద 

మై న్యంతోో పచ్చి భీమార్జునులతో కలిశారు. మారిమనసగినట్లు మననేన 

మాద వాలారు మవహోద్దృతీంగా జరిగిపోయింది యుద్దం. మవా 

రాజా, ఆమహాయుద్ధంలో “పాండవుల టే ప పే చెయ్యిలా త 

ఘోరాతి ఘోరంగా పోరాడారు వాళ్ళు. 

అదంతా చూశాడు భీష్ముడు. ఎన్నడూ లేనంత ఉదేకం 

తెచ్చుకున్నాడు. వనుగువుందలమోాదికి లంఘీంచిన సింవాంలాగ శతు 

వులమిదికి పరిగెత్తాడు. సింహంగోళ్ళవంటి బాణాలతో వాళ్ళని 
చీల్చెయ్య మారంభించాడు. సారథుల్ని చంచేశాడు, గురాలు 

కరాల్చేశాడు. ఎక్కుడచూస్తే అక్కడే ప్రత్యకమయాడు. శ(త్రు 

సేన బాణాలతో క ప్చే కాడు. అడ్డూ ఆపూ లేకుండా ఎంతో అంత సేఫ్టు 

వీరవిహారం చేశాడు. ఎంతోఅంతి శృతంసైన్యం హాత నా౭ర్చేశాడు, 

అప రాన్తామముంది. 

“వం కెందుకూ ఆలస్యం” 

సంహార క్రీడ చేసిచేసి, అప్పుడు ఇలా అనుకున్నాడు భీముడు. 
కవ వాళకి పదినాళ్ళ యింది. ఉత్త మక్షుతియుల్ని రోజుకి పదివేలవుం 

దిని హతనాంరుస్తూ వచ్చాను. విసూౌత్తినట్టుంది. ఇక శరీరంతో 
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సంబంధం వొదిలిపెళ్తుస్తాను.” ఇలా అనుకుంటూ నముందుకిచూ ఛా 

డాయన. యుద్ధంచేస్తున్నట్టు _సెన్యం తన్పించుకుని ధర్మరాజుదగ్గిరికీ 
వెళ్ళాడు. అతడి రథంపక్క-నించి రథంపోనిస్తూ “ఇంకా ఎందుకూ 

ఆలస్యం 1) అన్నాడు - “పుట్టినప్స టినుంచీ కూరంగా రాజున్నీ 

చంపుతూ నే కాలం గడిచిపోయింది. విసిగిపోయాను. ఈరాశుసప్పని 

మరి చెయ్య లేను. ధర్మరాజా, ఇంకెందుకునాయనా, ఆలస్యం ? నిజంగా 

మిరు నామేలుకోరి కే మరి ఆలస్యం చెయ్యకండి. శిఖండిని ముందు 

పెట్టుకుని అందరూ వొక్కసారి మోదపడండి. నన్ను హరీ అనిపించే 

య్యండి”అన్నాడు. 

చెప్పవలసిన ఆ కాస్తమాటాధర్మరాజుశో చెప్పే శాడు భీష్ముడు 
యుద్దంచేస్తున్న క్ల రథంమళ్భించాడు. పొంచాలసేనమిోద బాణాలు 

కురిసిం'చాడు. 

“భీమ్మడి మాటలు విన్నావుక దా!”” పక్క- నేనున్న ధృష్టద్యు 

మ్ను౯ో సాకూతంగా చూస్తూ అన్నాడు ధర్మరాజు -- “నువ్వూ, 

భీముడూ కలిసి అర్జునుడితో వెళ్ళండి. మన బలగమంతటితోనూ 
భీమ్మకి ముట్టడిం చండి త్యరపడిండి” అన్నాడు, 

విరాట రాజూ కేకయులూ మొవలైన రాజులిక్తీ శకి మంతు 

అన యోధులికీ ఉప్పందించాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఛీషుణ్లి ముట్ట 

డించండంటూా చెయ్యివిసి రాడు, తవుసేనాని చెయ్యివిసరడ మే తడువు, 

కో అంటూ బయలు చేరారు నతు యోధులు, ఛీమార్దునుల ఆసరా 

చూసుకుని ఫీమ్మక్ణి ముట్టడించారు. 

శ్ ము కణ కాపాడుకోవాలంటూ కంగారుపడిపోయాడు దుర్యో 

ధనుడు, వేరుపడ్డ యోధుల్నీ, తమ్ముళ్ళనీ కూడగట్టుకుని భీము కి 
తప్పించుకుంటూ వెళ్ళి పాండవులమిాద కలబడ్డాడు. మంచి బింకంలో 

పడింది యం చెప్ప లేనంత తీ వరూఫం ధరించింది. 
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బులివిలలా దురోోధనుడిమిోదికి వురికాడు అభిమన్వుడు. ఒక 

(వవావాంలాగ బాణాలు వేసి అతణ్ణి కీ చుకీ చుమునిపించాడు. అశ్వ శ్రామ 

సాత్యకిమిాదపడి, అతడివొళ్ళం తా బాణాలతో చిల్లులుపెశ్లుశాడు. 

ధృవ్ష శేతువూ పౌరవుడూ కలబడ్డారు. ఎవరిశెవరూ తీసిపోకుండా 

కొట్టుకున్నా రు, దుర్యోధనుడి వనుగునేనమిోాద వాలాడు భీముడు. 

చేతికందిన వనుగునల్లా చిదగ్గాట్టి వొదిలి పెట్టాడు+ 

భీమో Bre Ma కారవులు ఎంత తెగించి యుద్ధం 

చేస్తున్నా రో, అతణ్ణి పడగొట్టాలని పాండవులు ఆంత సట 

తున్నారు. ఉభయప క (పాణాలమోొద ఆశవాొదిలేసి 

పోరాడుతున్నా రు. 

అంతలో మళ్ళీ అగ్దునుడిమిాదికి దూసుకువచ్చాడు దుశ్ళాస 

నుడు. సింవాంమిోదికి సింహందూూకి తే ఎలావుంటుంది, అదిగో అలాగ 

అనిపించింది నాకు. అడుగుతీసి అడుగు ముందుకి వెయ్యకండా అడ్డు 

కున్నాడు అర్జునుణ్ణి, అంతమందిళలోనూ తానే మొనగాడు అనివిం 

చాడు దుశ్శాసనుడు. అతడి దూకుడుచూసి శ(తువులే ముక్కుమిద 

వేలు వేసుకున్నారు. నిచ్చెరపోయి చూశారు దేవతలు. 

కశ్ళ్ళమొయ్యా కోపం తెచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు. నల్ల తాచు 

ల్లాటి బాణాలు దుశ్శాసనుడి శరీరఠంనిండా నాటించాడు. ఆపాదమ స్త 

కముూ మంటలు పుట్టించాడు. సహించ లేకపోయాడు దుశ్శాసనుడు. 

మళ్ళీ భీష్ముడి వెనక్కి. పారిపోయాడు. 

దుళశ్ళాసనుణ్ణి తరిమేసి, భగదత్తుడిమాద పడ్డాడు అర్జునుడు, 

చశాణంంమిోాద జాణంకొటి అతణ్ణి కంగారు పెశ్లుశాడు. అతడి "తెల 

వనుగు వొళ్ళంతా రక్ర్తాలుకారించి ఎగ్రవనుగులా చేసేశాడు. అర్జునుడి 
ఎదటినించి పారిపోయి, (దుపదుడిమోద కలబడ్లాడు భదగత్తుడు, 
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శిఖండిని ముందుకి తోశాడు అర్జునుడు, ఒడుపు చూసి భీమ్మక్ణి 

కొట్టమన్నా డు. మన వాళ్ళు భీమ్మ£ి దబాటుకొని శిఖండిని అడ్డుకో 

జోయారు. కాని అగునుడి బాణ వేం భరించలేకపోయారు. పెను 

గాలికి తుళ్ళిపోయే మేఘాలలాగ వెనకి... వచ్చేశాస. అడ్డులేక 
పోయింది అర్జునుడికి, ఆసందు చూసుకుని భీమ శ్రడిమాద బాణాలు 

గువ్ప్చించాడు శిఖండి. శిఖండితట్టు మొహమే ఎత్తలేదు భీష్ముడు. 

అతడి పక్కపక్క వాళ్ళనే వేటాడుతూ వచ్చాడు, 

“కొట్ల, కొట్టూ? శిఖండిని తొందర పెక్రుశాడు అర్జునుడు, 

భీమ్మడి "రెండు భుజాలమ ధ్యా గురిపెట్టాడు శిఖండి. బౌణంమోద బౌణ్ణం 

టవీటవీ తగిలించాడు. పిచికారీతో సీళ్ళుకొడితే లత్యుపెట్టని వనుగు 

లాగ శిఖండి బాణాలు పట్టించుకో నేలేదు భీము. నవ్వుతూ వూరు 

కున్నా డతడు. పుంఖానుపుంఖాలు బాణాలు వేశాడు శిఖండి, 

తలు చుకుంకు వొక్క బాణమే వాలు కిఖండిమోదికి. కానిపూనుకో 

లేదు భీమ్మడు. అర్జునుడిమిోద మాతం బాణాలు కొట్టా డతడు. 

అప్పూడు మళ్ళీ దూసుకుంటూ వెళ్ళాడు దుళ్ళాసనుడు. 

అర్జునుణ్ణి వొక్కవూపు వూపి మరీ వాడిలి పెట్టాడు. అయితే ఎక్కడ 

అర్జునుడు! ఎక్కడ దుశ్శాసనుడు ! ఎంతోసేపు నిలువలేకపోయాడు. 

చావుదెబ్బలు తినేశాడు. మళ్ళీ పలాయనం చి త్తగించాడు. 

శిఖండిని మందుపెట్టుకుని అర్జునుడు భీష్షుడిమోదికి వచ్చేస్తు 

స్తున్నాడు, గజిబిజిపడిపోయాడు దుర్యోధనుడు, గావు కేకలు వేనేస్తూ 

సేనలికి చెయ్యివిసి రాడు. కలింగు మాళవక, బాహ్లిక, విచేవా, 

శూరసేన _సెన్యాల్ని వురికొలిపాడు. ఆసేనలన్నీ వొక్కసారి అరు 

నుక్ణి చుట్టుముట్టాయి. డఊకిరాడనివ్వకండా ఆయుధాలతో అతణ్ణి 

ముంచెత్త్యి. 
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ఒక ూ మకేతున్రులాగ విజృంభించాడు అర్జునుడు, దివ్యాస్తాలు 

(పయోాగింబాడు, మన చతురంగ కేన తుక్కు తుక్కుుకింద దుళ్ళగొట్టాడు. 

'తెంవిచూవించి శిఖండిని రెచ్చగొట్టాడు. సందు దొరకడమే తడువు; 

వడివడిగా వాడి వాడి బాణాలు భీష్ముడివిాద నాటించాడు శిఖండి. 

మళ్ళీ వెళ్ళాడు దుశ్శాసనుడు. ఈసారి కృపులో, శల్యుర్లో, 

వివింశతిసీ, వికక్తుణీ "వెంటసెె ట్టుకుమరీ వెళ్ళాడతడు. ఛీమ్ముణ్లో చాటి 

వెళ్ళి అర్జునుడితోకల బడ్డాడు. వరాపులతోచే అయిదుగపరినీ వురిమాడు 

అర్జునుడు. తపనలో అయినుగరి రథాలూ పడగొన్తు శాడు. 

_పాణాలు వొడ్డయినా భీషల్ణి రశక్షీంచాలంటూ పరిగె తాడు 

దుర్యోధనుడు. తమ్ముళ్ళందరెసీ కూడా వేసుకుని ఉ(ేకంతో వెళ్ళి 

భీమ్ముడికీ అర్జుమడికీ మధ్యనుంచున్నాడు. అన్షునుణ్తో, శిఖండినీ బాణా 
లతో ముంచెత్తాడు. రాజు వెళ్ళడంతోనే మన సేనలో యోధుడన్న 

వాడల్తా అక్కడి శే దూనుకు వెళ్ళాశు. మంచి బింకంతోవపడింది యుద్దం. 

తన కళ్ళముందు తన మనవలు, హేమాహేమోాలయి యుద్ధం 

వేస్తున్నారు. సంతోపి.౦చాడు భమ్మవి తామవాుడు, కారవుల్నీ, 

పాండవుల్నీ ఉభయుల్నీ మెచ్చుకున్నాడు. చివరిసారిగా శతువుల 
మోూద వొక దివ్యా(స్రుం వెయ్యాలనిపి కించిం దతడికి. అ స్త్రంతీశాడు. 

ధనుస్సుకి తొడిగాడు. అల్లెతాడు చెవులదాకా లాగాడు, ఉత్తరతు 

ణంలో వెళ్ళిపోతుందిమహో న్ర్ర య్రం. పాండవ సేనలో ఎంతయినా నాశనం 

జరిగిపోతుంది. రథాలూ, వనుగపల్యూూ గు[రాలూ ఎన్నయినా 

కూలిపోతాయి. ఎంతమందయినా పదాతులు వాతవాంిపోతారు, 

అంతలో ఎదురుగ్గా అవుపించాడు శిఖండి. ఎ_త్తినధనుస్సు దించేశాడు 

భీష్ముడు. "మొహం తిప్పేసుకున్నాడు. పాంచాలసేన దిక్కు. రథం 

పోనిచ్చాడు. డానిమోదభడి వీనుగుపెంటలు చేశాడు. కరగూళ_సె న్యం 

'వేటాజాడుం మత్స్య టేశ శేన మంటగ లి పాడు, 

సీ2 



శతానీకుడు 

మహోమారిలా మీదపడి తమపై న్యం భీము డు సంవారించడం 

చూసి పహించ తేక పోయాడు విరాట రాజుతమ్ముడు వతాసీకుడు. ఉ(బే 

కంతో వచ్చి అతత ఎదిరించాడు. సానపెట్టిన గట్టిగట్టి బాణాలు 

(ప్రయోగించాడు. ఎన్నో అన్ని నాణాలు భీష్ముడిమోద నాటించాడు, 

అతడి సావాసంచూసి ఉభయపక్ష్రూలయోధులూ భళీ అన్నారు. 
జూలుపట్టిలాగిన సింహంలా గర్జించాడు శీషు దు. వెడల్పాటి 

దొక బాణం కొట్టాడు. శతానీకుడి విల్లు విరిచేశాడు. సరుదుకునే 
లోపున అతడి సారథిని చంపేశాడు. జెండా ఎగరనొక్తేశాడుం 

గు రాలు కూల్చే శాడు, చపూన శ క్రి తీశాడు శతానీకుడు, ఛీమ్ముడి 

మోద (ప మోగించాడు. అంతశ క్రినీ గడ్డిపోచలా కొమేశాడు భీష్ముడు 
మరుక్షణంలో మహోోగమైనబాణం వొకటితీశాడు. శతాసీకుడి 
శిరస్సు నరికేశాడు. 

శతానీకుడు తెగిపోడంతో శు. గగ్గోలు సెన్లేసింది మతి సేన. 
పాండవసేనలు పరుగుచ్చుకున్నాయి. మట్టమధ్యాహ్న ౦ సూర్యుడిలా 

(పజ్యరిల్లిపోయాడు భీషు డు. 

“అర్జునా, ఇక మాటదక్కదు” అర్జునుణ్ణి హెొచ్చిరిస్తూ 

అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు. BEES ౫ చూసి బెగిలిపోతున్నాయి మన 

ఎసెన్యాలు. వరాడు, కకాపికలయిపోతున్నా యి. నువ్వు వమూ[తం 

ఉపేవ్నీంచినా లాభంలేదు మరి. ఆలస్యం విమమిస్తుంది. త్యరపడు” 

అన్నాడు, 

కృష్ణుడి నోటోమాట నోట్లోవే వుంది, గాండీవం గబగబ 

లాడించాడు అర్జునుడు. భీషు నః అతడి గ్యరాల్నీ, రథాన్నీ బాణా 
లతో వొక్కసారి ముంచెత్తాడు. అగ్గి దేవుడికి గాలి బేన్చడిలాగ 

అర్జునుడి పక్క-నేవుండి బాణాలు రువ్యాడు శిఖండి, 
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శిఖండిని కొట్లకుండా వూరుకున్నాడు భీముడు. ఆనందు 

సి భీమ్మడి ధనుస్సు నరికేశాడు అర్జునుడు. ఆవూపున వన్నో అన్ని 
బాణాలు గుప్పించాడు, అదంతా స్పష్టంగా చూశారు మనవాళ్ళు, 

శలుడూూ శల్యుడూ, కృతవర్మా చిత నేనడూూ భూర్మిశవసుడూ 

మొదలె న పీరులు సహించ లేకపోయారు. ఉ, బేకంతో విజృంభించారు. 

మహోస్తాలు (పయోగించారు, “రండీ, భీమ్ముడికి అడ్డుపడండీ. ముందుకి 

వురకంఊీ” అంటూ శేకలు వేస్తూ అక్టునుడిమాద దఊాకజేకాజ, 

అటు ఫీముడూ, సాత్యకి న ఫీ: విరాట రాజూ, (దుప 

దుడ్యూ ఘటోేత్మ్కచుడూ మొదలయిన హేమాహేమోలందయా 

తమతమ సేనలతో తోసుకు వచ్చారు. మవారాజా డేవాసుర 
యుద్ధంలా జరిగింది యుద్ధం. అందులో అర్జునుడి |, పతాపం అద్భుతం, 

అందరితోనూ అన్నిరూపులై పోరాడా డతడు. ఇందా్యస్రుమూ, 
ఆ'గ్నే యా న్ర్రుమూ వంటి మహోస్తాలు (పయోగించాడు. మన సేన 

తనమిదికి రాకండా పారదోలాడు. శిఖండిమోద ఈగవాలకండా 

కాపాడాడు. “కొట్టూ, కొట్టూ” అంటూ హెచ్చరించి భీష్లుడి 

మోద బాణాలు వేయించాడు. ఆయన ఎన్ని ధనుస్సులు ఎత్తితే అన్నీ 

లిప్తలో ముక్కలు చేసేశాడు. చూసిచూసి అర్జునుడిమిోద ఘోర 

మైన శక్తి (పయోగించాడు భీష్ముడు, మోదికివస్తూన్న శక్తిని మధ్య 

లోనే తునక లుకింద కొశక్లుశాడు అర్జునుడు. తాతగారి తాళధ్యజం 

ఎగరగాక్లైకొడు. సారథిని చంపేశాడు 

“ఇదంతా కృష్ణుడి చలవ” అర్జునుడి ఆటోపంచూసి అనుకు 

న్నాడు భీమ్ముడు, - “అతడి (పామే లేకపోతే పాండవు లేపాటి నాకు! 
ఒక్కా నాధనుస్సుతోనే ఇంతే మందినీ గెలిచేసే వాక. సర్కే అది అలా 

వుండని. కృషణ వెంట పెట్టుకువ_స్తే నన్నెలా ట్ర చెప్పనే 

చెప్పాను వాళ్ళకి, ఇంకెందుకూ నేను విబ్బంభించడం? మానేస్తాను, 
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యుద్ధం చెయ్యను. శాంతిస్తాను. ఊరుకుంటాను అని నిశ్చయించు 

కున్నా డుం 

“దివ్యమైన సంకల్పం?” భీష్ముడి చివరిసంకల్నం (గహించి 

ఆకాశంమిద బేవతలన్నారు-ో*మాకుకూడా నచ్చిందిది.”” 

దేవతలన్న మాటలు భీష్టుడూ, వ్యాసుల వారి అన్నుగహంవల్ల 

నేనూ విన్నాము. చిన్న నీటితుంపర్లతో భీమ్ముడిమోద చల్లగాలి 
ఏచింది, పూలవాన కురిసింది. చేవదుందుభులు మోగాయి. అయితే 

మరెవరికీ అవుపించ లే దవి. వినిపించనూ లేదు. 

అలా తుదినిశ్చయం చేసుకున్నాడు భీష్ముడు. శేవలం వూరు 

కుంకు ఎదటి వాళ్ళకి వెటకారంగా అవుకిస్తుంది. అంచేత ధనుస్సు 

పుచ్చుకుని నిర్లి పృతతో ఎక్కు-పెట్టా డతడు. అంతలో నే ఉక్కుతునక 
ల్లాంటి బాణాలు విరామం లేకుండా వొదిలిపెట్టాడు శిఖండి, శరర 

మంతటా బాణాలు నాటుకుంటున్నాయి. అయినా చలించలేదు 

కురువృద్ధుడు భీముడు, రవంత అలసిపోనూ లే దతీడు. 

నవ్వుతూ భీష్ముణ్ణి భాణాలతో కొట్టాడు అర్జునుడు. భీహు ఇదు 

సంతోషించాడు. తానూ అర్జునుణ్ణి బాణాలతో కొట్టాడు. 

తాతగారి హోహాలస్ కులు అర్జునుడు. ఆయన 
ధనుస్సు ముక్కలు చేసేశాడు. దారుణమైన బాణాలు అతడిమోద 

నాటించాడు, అంతకంతకీ అర్జునుడితమకం శెచ్చిపోలుంది. ఉప్పొంగిన 
సమ్ముదంలా అవ్రువించా డతేడు. మనయోధుల్లో వొక్క_డూ అతడి 
ఎదటికి వెళ్ళడానికి సావాసించలేకపోయాడు. దుర్యోధనుడూ మొద 
లె నవాళ్ళు యావన్ముందీ భయ భాంతు లయిపోయారు. పక్కొ-పక్కొ- 
లికి తప్పుకుని చూస్తూ నుంచుండిపోయారు. 

“ అర్జునుడు అసాధ్యుడు” చుట్టూ కలయచూాస్కి పక్కనే 
కనిపించిన దుర్యోధనుడితో అన్నాడు భీష్ముడు - “దేవతలే అనూ, 
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దానన్రలే అనూ యుద్ధంలో అతళజ్ణి నిభాయించడం కల్ల. అలాంటిది 

అతడు క ళ్ఫెరచే స్తే మనువ్యమ్మాతులు వమ్మాత్రం? మలమలామాడి 

నూరుకుంటారు. ఇతతణ్రి వాక్కొణి తప్పి స్తే ఈపాండనుల్ని యావ 
నందిని సైన్యన మీతేంగా చంపెయ్య౫లను నేను. నిజం చెపు 

తున్నాను, అర్జునుడిముందు ధనుస్సుపళ్టే వాడు ముల్లో కాల్లానూ లేడు” 

అన్నాడు, 

భీష్టుడలా అంటూనే వున్నాడు శిఖండి ధనుస్సు వెనక తేన 

ధనుస్సు జోడించాడు అర్జునుడు. శిఖండి కొట్టినట్లు గట్టిగట్టి బాణాలు 

సంధించి భీష్ముణ్ణి కొట్టాడు. 

అలా శ్రిఖండిచాటునించి కొట్లన్యాా అవి అర్జునుడి బాణాలని 

(గహించే కాడు భీష్ముడు, పక్క నేవున్న దుళ్ళాసనుడితో అన్నా డుా 

“బాణాలా ఇవి, పిడుగులు! (బవ్మాదండాలు ! యమదూతల్తాగ 

(పొణాలు తోడేస్తున్నాయి. ఎండవీత గర్భుంలాగ విచ్చిపోతూవుంది 

నా శరీరం! అర్జునుడి వే ఇవ్ శిఖండివి కావు. శిఖండి ఏమిటే, ఇలాంటి 

బాణాలు వెయ్యడ మేమిటి + ఇంత మర్శభేద్యంగా గొట్టగలడా అసలు 

శిఖండి ? ఇంత దృథంగా లత్యుళుద్ధిగా, తేజోవంతంగా, వాడిగా, 

వేడిగా అర్జునుడు తప్ప ఇంకెవడు కొడ తొడు 1” అన్నాడు 

అంటూనే ఘోర మైన శ క్రి తీశాడతడు, అమాంతంగా అర్జునుడి 

మోద విసిరాడు, మూడు బాణాలతో దాన్ని ముక్కొ-లుచే సే శాడు 

అర్జునుడు. క త్తీ డాలూ పుచ్చుకున్నాడు భీముడు. రథంమోాంచి 

కిందికి వురి కాడు, 

అతడలా వురి కాడో లేదో, మెరుఫుల్లాంటి బాణాలు కురిపించాడు 

అర్జునుడు. భీమ్ముడి క_త్తీణాలూ తునకలుచేనేశాడు. తన యోధుల్ని 
గొంతెత్తి “హెచ్చరించాడు. “భయపడకండి, రండీ, కలబడండి 
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ఛీమ్ముడిమోాదవిరుచుకుపడండి. నేనున్నాను. భయ మేమిటి 2)” అంటూ 
వురిమాడు. మవారాజా అంతా తణాలమోద జరిగిపోతూవుంది. 

ఆవేశంతో పరవళ్ళుతొక్షి-ంది పాండవ సేన. “కొట్రండీ, 

బాదండీ, పొడవండీ నరకండీి -- పాలి కేకలు పెట్టుకుని భీష్ణుడి, 

మిద తిరగబడింది. కో అంట కో అంటూ కౌరవసేన పరిగె తిండి 

పాండవ సేనమోాదికి, వో రాహోోరి దొమ్మో యుద్రం జరిగిపోయింది, 

వంజరిగి తే వంలాభం ?! అంత సేనా అన్టునుడిముందు ఆగ లేక 

పోయింది. కౌరవసేన నంతా కకావికలుచేసేశా డతడు, (శ్రుక్ఫషుడు 

సారథి అర్జునుడికి అడ్డేమిటి ? మనసేన వెనక్కి త గ్లేసిందిం పటపగ్గాలు 

"లేక పోయాయి వాండవ యోాధులికి. ఒక్క_నారి భీషు శజీమోద విరుచుకు 
పడ్డారు వాళ్ళు, ఎన్ని విధాలకొట్లాలో అన్నివిధాలా కొశుశారు 

భీము కే రకరకాల బౌణాలూ, ఆయుధాలూ కుమ్మరించారు, 

భీమ్ముడివొంటిమిడ వేతెడంత ఎడం శేకపోయింది. అంత 

దారుణంగా, నిష్టురంగా నాటుకున్నాయి బాణాలు అయినా ఆమహో 

యోధుడు అలాగే నుంచున్నాడు, 

అంపశ య్య 

సూర్యుడు అ_స్తమిస్తున్నాడు, (కూర మెన బాణాలు కొట్టి 

భీమో పడగొట్టాడు అర్జునుడు. 

నీకుమా- భు యావన్మంది చూస్తూ నెవున్నా రు. తూర్పుదిక్కు 
తల పెట్టి పడిపోయాడు భీమ్ముడు. గజగజలాడిపోయింది భూదేవి. 

పడమట సూర్యుడు పడిపోయిన క్షు. కిందపడిపోయాడు. భీషు శ్రడు 
ఒంటినిండా బాణాలే. శరీరం నేలని తాకలేదు. బాణాలే వూతగా 

వుండిపోయాయి. పాణాలే పక్క-లా అయాయి, అలా అంపశయ్య 

మిద పడిపోగా నే ఆయనకి 'దేవత్వం వచ్చేసింది. 
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అయితే అది దక్షిణాయనం, “అంత పుణ్యాత్ముడూ దశ్నీ 

అాయ నంలో కాలంచెయ్యడమా” ఆంటూ విచారించారు జేవతీలు. 

అది తెలుసుకున్నాడు భీష్ముడు. కళళ్చిదాదించకండి, కాలగతి తెలుసు 

నాకు. అంచేతే [పాణాలు నిలుహకుసన్నా ను. సత్యవతీ దేవి వివాహా 

సమయంలో నన్ను మెచ్చి మాతం,డి నాకు వరమిచ్చాడు. ఆవధ్య 
త(మూ, స్వచ్చంద మరణమూ నాకు [పసాదించాడు, అంచే తే 

నావావుకి చేశే వొడబడవలసి వచ్చింది. నా(వాళకాలు నావశంలోనే 

వున్నాయి” అన్నాడు. 

సంతోషించారు చేవతలు, అంతేకాదు మవారాజూ, అది 

దక్రీణాయనమని చెప్పడానికి కొంతమండి మునీశ్వర్షనీ పంకించిండి 

అతడితల్లి గంగాదేవి. వాంసలయి వచ్చారు వాళ్ళు. తాము చెప్ప 

దలచినది ఆయనకి తెలుసునని తెలుసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు, 

భీష్కుడిటు పడిపోయిన పూడు (దోణాచార్యులు దూరంగా 

పోరాడుతున్నాశు. ఆయనతో చెప్పమని దుర్యోధనుడు దుశ్ళాసనుణ్ణి 
పంపాడు. వినడంతో శే మూర్నపోయాడు (దోణుడు. కొంత సేపటికి 

కాని తెలువుకో లేకపోయాడు. లేచి దీనుడే అయిపోయా డతడుం 

పడుతూ శేస్తూ వరి? తౌడు భీమ్ముడిదగ్గిరికి. 

భష్ముడు పడిపోడంవోచే మాత్స్యులూ, పాండ్యులూ, యాద 

వులూ - యా వన్హుందితోనూ ఘనంగా సంతోమీంచారు పాండవులు. 

శేకలతోనూ, సింవానాడాలతోనూ, తూ ర్యార వాలతోనూ మిన్నా 

మన్నూ వకంచేసేశారు. మనయూోధులూ, నికుమాళ్ళూ గొంతెత్తి 

వడ్చారు. చేవతలు హాహాకారాలు చేశారు. మనసేనలో వీడుపే 

వడుపు వినిపించింది. మన వాళ్ళకి ఎవళ్ళకీ కాళ్ళూ చేతులూ ఆడలేదు. 

పగిలిపోతూవున్న గుండెలతోనూ, వరదలు కడుతూవున్న కన్నీళ్ళ 
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తోనూ పాండవుల్ని చూస్తూ వుండిపోయారు. యుద్దానికి అడుగు వేసే 
వాళ్ళే లేకపోయారు. 

సూర్యుడు పశ్చిమ సము(దంలో ములిగిపోయాడు, 

ధృత రాష్ట్రుడు ఏ బాణాలకం శు బాధగావున్నాయి నీమాటలు. 

రాయా, ఇనుమూ నాగుండే! పగిలిపోకండా వ్రంది. సంజయా, 

సంజయా, ఇంకా వంచెపుతావో చెప్పు. 

సంజయుడు ఏ; సూర్యుడు పళ్చిమసము(దంలో ములిగిపోయాడు, 

మనవాళ్ళు యావన్మందీ కవచాలు విస్పేశారు, ఆయుధాలు వొది 

చేశారు. అంతమంపీ భీము డిదగ్లిరికి వెళ్ళారు. పాండవులూ అలా 

ఆయుధాలూ అవీ కందవపదేతారుం బంధుమి (త్ర సహింతగా భీష్ముడి 

దగ్గిరికి వచ్చారు. అర్జునుడు మాతం గాండీవం పట్టుకునే వచ్చాడు. 

కారవులూ పాండవులూ సమయోచికంగా అప్పటికి మాతం 

పరస్పరం కావేషీలు మరిచిపోయారు. అలా వాళ్ళంతా తనచుట్టూ 

నుంచోడం చూభాడు భిమ్ముడు. కులగురు.డై న ఆమహోను భవుడు 

ఉభాయుల్నీ అభినందించాడు, ఉభయులబేతా సేవ చేయించుకున్నా డు, 

తలగడ 

భీముడి శరీర మేసోా అంపశయ్య మిద వుంది, తలమా(త్రం 

క్రిందపడిపోతూవుంది.సౌాభి' పాయంగా సీకుమాళ్ళ వేపు చూశాణాయన. 

మెత్తని తలగడలకోసం పడగ తారు నీకుమాళ్ల్ళు. చిరునవ్వు నవ్యాడు 

భీమ్మడు. అర్జునుణ్ణి విలిభాడు. గాండీవం కింద పెక్లేసి, కన్నీ శృతో 

దగ్గిరికి వెళ్ళాడు అర్జునుడు, 

“బాబూ బాణాలతో తలగడ కావాలోయి అన్నాడు 
భీష్ముడు. “చి త్తి” మంటూ గాండీవం పుచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు. 

'ఇాతగాకి అనుజ్ఞ తీసుకున్నాడు. అభినుంించి కూ 
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వేశాకు. జు ఫీన్వుడి సెడతేం ౫ త్త్ పట్టుకు చ మువళ్ళు భూమిని 

మోసి తలగడగా తయారయాయి బాణాలు. సంతొపంచాడు 

భీముడు. *పక్క-కి తగిన తలగడ పెట్టావోయి” అంటూ అర్జునుడా 

పౌగిజాడు. 

“సూర్యుడు ఉత్తరాయణు డయిందాకా సంతోవంగా అంవ 

శయ్యమిాదే వుంటాను” చుట్టూవున్న మనవంల్నీ యావన్మంది 
రాజుల్నీ వరాస్తూ అన్నాను భీష్ముడు - “అంతవరకూ దృఢమైన 

రతణ కల్పించాలి వూరు. తగిన వాళ్ళని నియమించండి. అగడ్త 

వర్నరిచి, దిట్టమైన (పాకారం నిర్మించండి” అన్నాడు, 

'కారవృులూ పాండవులూ భో క్కి భావంతో ఆయన ఆజ్ఞ శిరసా 

వహించారు. తగిన వాళ్ళని నియమించి ఆయనకి రక్షణ కల్పించారు. 

చుట్టూ అగడ్త నిర్మించారు. (పాకారం పెట్టారు, 

అంతలో చికిత్సకులు వచ్చారు, కల్యచికిత్స చేస్తామన్నారు. 

భీష్ముడు నిరాకరెంచాడు. వాళ్ళుకోరుకున్న బవాువుకులిచ్చి పంపించే 

ఇాడు, తరవాత సంగీతవిద్వాంసులూ, వాద్యనిపుణులూ, నృత్య(వవీ 

ణులూ వచ్చారు. తమతమ విద్యా_పావీణ[ం (పదర్శించారు. ఆయనకి 

వినోదం క లిగించారుం 

పాతాళగంగ 

కొంతనేవయాక “దావా, చావాంి” అన్నాడు భీష్ముడు, 

చల్లని పాసీయాలకోసం పదిమందీ పరిగిాత్తారు నీకొడుకులు. రకర కాల 
పానీయాలు పట్టుకువచ్చారు. *అంపశయ్యమిోద వున్నాను. దివ్యా 

వ్రుంతో పుట్టిన పాతాళగంగతప్ప మరో నీరు ముట్టుకోను” అంటూ 

అవన్నీ నిరాకరించా డతడు, 

33 
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వం-చెయ్యాలో ఎవ్వరికీ తోచ లేదు. కౌరవులూ తక్కిన యావ 

న్నంది రాజులూ వొకరి మొపహోలు వొకరు చూసుకున్నారు. భయ 

వడి వూరుకున్నారు. 
“అర్జును జేడీ???” అంటూ మళ్ళీ అతో దగ్గిరికి విలీణాడు 

భీష్ముడు - “బాబూ, బాణవేదన సర్యాంగాలూ దహించేస్తూ 

వుందోయి. చూడూ, పెదవులు ఎండిపోతున్నాయి. మవో ధనుర్ధరుడీవి 

నువ్వు. నాదావాం తీశ్చే నీళ్ళు నువ్వు వొక్కడి వే తేగలవు. త్వరపడు 
నాయనా” అన్నాడు. 

“చిత్త” మన్నాడు అర్జునుడు. ఆయనకి (ప్రదశ్షీణం చేశాడు, 
ఒక దివ్యా వ్ర్రంతీశాడు. గాండీ వానికి సంధించాడు. పర్ణన్యమం(తంతో 

ఘోావిమిద కొట్టాడు. ఉత్తరక్షణంలో దివ్యమైన పాతాళగంగ 

పరిమళిస్తూ ధారగా ఉబికి పెకి వచి | ఏందిం 

పొండనుల ఆనందానికి అంతం లేకపోయింది. శంఖాలు పూరిం 

చారు వాళ్ళు. కౌరవులు గడగడలాడారు. నిచ్చెగపోయారు. కళ్ళప్ప 

గించి బొమ్మ లలాగ నుంచుండి పోయారు, 

పాతాళగంగతో డావాంతీర్చుకున్నాడు భీష్ముడు. తృ ప్రిపడి 
అర్జునుడితో అన్నాడువ “బాబూ, నువ్వు నరుడివని ఎరుగుదునోయి. 
నారదుడు చెప్పాడు. నువ్వూ కృష్ణుడూ కలిస్తే అసాధ్యమే వుండదు. 
అసాధ్యుడీవయిన నీతో విరోధం కూడదని చెవిలో గూడుకట్టి పోరా 
డొను, వంలాభం ! విన్నాడుకాడు దుర్యోధనుడు. భీముడి చేతిలో 

ఇతడి (పాణం పోతుంది. తప్పదు,” 

తలవొం-చచుకుని కుంగిపోతూ దగ్గి శేనుంచుశ్నా డు దుర్యోధనుడు, 

అతి చూసి ఇలా అన్నాడు భీము డు ఎ “ఎందుకూ విచారిస్తావూ | 
నామాట విను. అర్జునుడి అద్భుతమైన పర్మాక్రమం చూశావు కదా! 
చె_గా ఇతడికి (శ్రీకృష్ణుడు ఆపుడు. నమ్ము. ఎవ్వడూ జయించ లేడు 
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వీళ్ళని. యుద్ద ంవిడిచి పెట్టు. ధర్మరాజు ధర్మాత్ముడు, అత్త డ్రి ఇంద 

(పస్థం అతడికి ఇచ్చెయ్యి. సీఅర్ల రాజ్యం నువ్వు పెట్టుకో. మిగిలిన 

వాళ్ళయినా బతికి పోతారు. ఇది నయంకాడా ! ఆలోచించు” అని 

చెప్పి వూరుకున్నాడు. మరి మాటాడలేదు, 

దుర్యోధనుడు మాట్లాడ లెదు. తక్కిన వాళ్ళూ పలుకూ 

వులుకూ లేదు. కౌరవులూ, పాండవులూ తాతగారికి నమస్క-రిం 

బారు. సెలవుతీసుకుని ఎవళ్ళ శిబిరాలకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. 

“దేవతల నా గెలవలేరు భీము ణి” - దాకిలో ధర్మ రాజుతో 

అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు - “అలాంటి వాళ్లో గెలవడమంశే ఎవడితరం! 

అద్భుతే మైన మహోస్తాలు కల వాళ్ళు కనక మోజే తగిం డిడి” 

అన్నాడు 

“మేమనగా వఏమాతం |! ” అన్నాడు ధర్మరాజు - “మహో 

మువాఎడివి నువు. నీ పాపువల్ల ఇంతటి పనులు చెయ్యగలుగుతున్నాం, 

నీభ కులం, భ_కృవత్సలుడివి నువు.” అన్నాడు, 

ఇలా వొక ళృనొకళ్ళు [పశ౦సించుకుంటూ పాండవులు సకల 

వరివారంతోనూ కలిసి కిబిరంచేరుకున్నారు. 

శిక్షణశకానికోపంకాదు 

భీమ్మడిదగ్గిరనించి అందరూ వెళ్ళిపోయారు. కాపలా వాళ్ళు 

మత మున్నారు. అంపళయ్యమిద అరమూతకళ్ళతో వున్నాడు, 
భీష్ముడు. అప్పుడు ఆయనదగ్గిరికి కర్ణుడువచ్చాడు. భక్తి వినయాలతో 

ఆయనకి పాదాభివందనం చేశాడు. “మహా త్మా, నువ్వు ఎేప్పూతూ 

కోవగిస్తూ వచ్చిన రాధకొడుకుని కర్లుణ్ణి. నమస్కరిస్తున్నాను. నన్ను 
కోవగించకు. కరుణించు. వాత్సల్యంతో చూసి వొక చల్లని మాట 

చెప” అంటూ బావురు మన్నాడు. 
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మెల్లి మెల్లిగా కళ్ళు విప్పాడు భీముడు, ఒకచేతో కర్షుణ్ణి 
దగ్గిరికి లాక్కున్నాడు, ఆదరంగా కౌగిలించుకున్నాడు, రత్షుణకోసం 

దగ్గిర వున్న వాళ్ళని అవతలికి పంపేసి, కర్లుడితో ఇలా అన్నాడు. 

ఈసీవ్వాద నాకు కోపమేవుటోయి ? దా. కులకతు రెచ్చిపోయినట్టు 
నువ్వు మాట్లాడిసప్పుడు, బిడ్డల్ని చెడగొట్టకూడదని నిన్ను గదమా 
యించేష క్లో నిహురంగానూ అనే వాళ. నిజమే. అయితే అది శిక్షణ 

కాని కోపం కాదు. నమ్ము, అదీకాక, నిపుజబ్టుక దైవిక మయింది. 

మానవుల్లో నిన్నుపోలింవాడు లేడు, నువ్వు కుంతీ కుమారుడిని. 
'రాధకొడుకువి కావు. ఇడి రవాన్యంగా నాతో వ్యాసముని చెప్పాడు. 

సీ లేజన్సు నేనుమూ[(తం గుర్తించ లేదూ ! వొందు రాజు కుమూారుడివి 

కావడంచేత నీమిద వాత్సల్య మే కాని మత్సరమేనాడూ లేదునాకుం 

విస్నావూ; వొక్క-నూట చెపుతాను విరు. కురుపాండవుల వైరం 

కూడ నిడి. పాండవులు గెలవ రాని వాళ్ళు. అప మేయాడెన శ్రీకృష్ణుడు 

వాళ్ళవాడు: అంచేత వాళ్ళతో విరోధం తగదు. నువ్వు మరోలాగ 

భావించకు. పాండవులతో కలిసిమెలిసి సుఖపడు.” 

ఈ సంతి మా అమ్మలని బ్రంత కిముందున్నూ పెద్ద లవల్ల విన్నాను 

అన్నాడు కర్షుడు - “అయినా ఇంతీయాక ఇపుడు పాండవులతో 

పొత్తెలాకలుస్తుండి నాకు? వాళ్ళు మహాబలవంతులు, సంచేవాం 

లేదు, శక త్రిషుడు వాళ్ళకి పన్ను న్నాడు నిజమే యుద్దంలో 

వాళ్ళని గెలవడం సాధ్యంకాదు. అదీ బాగా తెలును. కాని దుర్యోధన 

మహారాజు నామా దే భరోసా పెట్టుకున్నాడు, నేనం శు (పాణంలా 

చరాన్తాడు. చెప్పలేనంత మన్నన చేస్తాడు. అతత్లి వొదిలేసి వెళ్ళడం 
పీరధర్శ మేనా నాకు ! నువ్వే ఆలోచించు. 

అంతేకాదు పాండవుల్ని ఎన్నోమాటలన్నాను. సభలో 
ఎన్నోసార్లు పరాభవించాను, వాళ్ళకి ఎప్పుడూ వ్రడే తల పెట్టాను, 
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విరోధ మే రెచ్చగొట్లాను. ఇప్పుడు యుద్ధంత ప్ప ఇంకో మార్ల మే 

లేదు నాకు. 

“అంతా దైవాధీనం మన మేదీ తప్పించలేం. ఇంకోలాగ 

చెప్పకు. తముద్రానిక అనుజ్ఞ దయ చెయ్యినాకు. శ(తువులమోాదికి నన్ను 

పంపు. నా సేవాధర్శం నేను నిర్వహిస్తాను. అనుముతించు. అర్జునుకే+ 
కృృమ్ణుణ మూడు ఉరువ్రుల సళ్ళూ తాగినానుి) అంటూ చేతులు 

జోడించాడు. 

“అంతటి వాడి వే నువ్వు; నే నెరుగుదును” అన్నాడు. 

భీష్ముడు - “దు క్య్యోధనుడికి సీ భుజబలమే ఆసరా. అదే అతడికి 

హితమున్నూ. అలాగే కానీ, నిధభర్శ్మం నువ్వు నిర్వహించు. సం చే 

పాాంచరకు. హ్యృాదయపూర్వకం గ చేను అనుమతి స్తున్నాను, ” 

భీమ్ముడి ఆదరమూ, బంధుభావమూ చూసి (బహ్మానందం 

కలిగింది కర్షుకికి మరోసారి ఆయనికి పాదాభివందనంచేసి సెలవుతీసు 

కున్నా డతడు. 
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ముదటి ఆ శాస 

భీమ్ముడి పాటు విన్నాడు ధృత రాష్రుడుం అయినా దురోళ్షధనుడు 

గెలుసాడన్న ఆక అతశి వొదల బేదు. యుద్ద వార్హలకోసం సంజయుక్టో 

తిరిగి కురుశ్నే(తం పంపాడు, వమవుతుంచా అంటూ విచారిస్తూ 

కూచున్నా డు. భీమ్ముక్ణి తలుచుకుంటూ వుంకే అతడి గుండెలు బద్ద 

లయిపోతూ వుండేవి. దుఃఖపడుతూనే దినాలు గడుపుతున్నా శత. 

కొద్దిదినాలు గడిచాయి. ఒకనాటి ర్మాతి మల్లీ వచ్చాడు సంజయుడు. 

వ్యాసముని (పసాదించిన మహిమవల్ల ఉభయమై న్యాల విజేపూలూ 

తెలుసుకుని నరాసరి కుకున్నేేతం నించే వాసి సివాపురం వచ్చాడత డు. 

తిన్న గా కోటలోకి వెళ్ళాడు. అంతఃపురం పవేకించి సగారవంగా 

ధృత రాష్త్రుణ్ణి దర్శించాడు. 

ఆదరపూర్వకంగా సంజయుణ్ణి దగ్గిరకూ-వో పెట్టుకున్నాడు ధృత 

రాముడు, “తళ వాత వంజరిగింి”? దంటూా ఆతురతపడుతూ అడిగాడు. 

Sees, యుద్దంలో భీము 2కే పోగొట్టుకున్నా క, న వాళ్ళు వం 

చేశారు? ఎవర్ని సేనాధిపతి చేసుకున్నారు! ఎవరి(పాపుచూనుకుని 

(వచండపరా(క్రమవంతులై న పాండవుల సై న్యం ముట్టడించారు? ఉభయ 

ఉనలూ ఎలా కలబడ్డాయి ) యుద్ద మెలా జరిగింది *” అంటూ (పశ్న 

మాద (పశ్న కురిపించాడు. 

సంజయుడు 2 మహారాజ నువ్రుర అడిగినదంతా మనవిచే 

సాను. సావధానంగా విను. భీము డు చేవభావం పొందినవ్వుడు కార 

నులూ, పొండవులూ ఆయనదగ్గిరికి రావడమూ, ఆసమయంలో జరిగిన 
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యావత్తువృ తంతమూ ఆవాళ నీకు వినికించాను కడా! అంపశేయ్య 

మాంచి ఆయన చెప్పిన హిత వచనాలు మిన వాళ్ళకి రుచించలేదు. 

రోవంతో ఎరుపెక్కిన కళ్ళతో నే ఆయన్ని వొదిలి శిబిరానికి వెళ్ళారు 

కారవులు. 

ఆరా(తి వేకువని నీదగ్గిగనుంచి నేను కురుత్నే(తం వెళ్ళేసరికి 
యుద్దానికి సిద్ధపడుతున్నారు సీకుమాళ్ళు. యుద్ద వా ద్యాలూ, 

శంఖాలూ వొక్క. ముగీని మూగుతున్నాయి, వనుగులూ, గ రాలూ, 

రథాలూ - చతురంగబలాలు యావత్తూ ఆటోపంతో సిద్దపడుతు 

న్నాయి. యోధులందరూ వీరవేపాలు వేసుకుంటున్నారు; డఊత్నా 

వాంలేని సైన్యాలు కూర్చుకుంటున్నా రు. అదంతా ఎంకజరుగుతూ 

వున్నా వొక్క-రి మొవాంలోనూ చిక్కి తేమా(తం ర కృంచుక్కొ_ లేదు. 

భీష్ముడు లేనిలోపం రాజులు యావన్నంది వృాదయంలోనూ బాధ 

పికుతూవుంది. అంత క్రితం పదిరోజులూవున్న -చె చైతన్యం వవమూ[తమూ 

వాళ్ళలో కనపడ లేదు. (పతీ వాళ్ళ చూపులోనూ దిగులే అవు 

వీస్తూ వుంది. 

యావన్మంది యోధులూ దుర్యోధనుడిదగ్గి రికి బయలు బే రారు, 

అందరిమనస్సులూ కర్తుడిదిక్కు. పరుగెడుతున్నాయి. “అతడే రావా 

లిప్పుడు” అంటూ అందరూ కర్లున్తై తలుచుకున్నా "ఏ, 

మహా రాజూ, భీష్ముడు తేక పోడంతోనే భర పోయిన భార్భలా 

అయిపోయింది మన కేన. సామ్ములకాప పదిబేని సాన్ములమం వలా అవు 

పించింది, వంటలేనిపౌలంలాగా, సింహంలతేని గువాలాగా అయిపో 

యింది. ఆమహనీయుశ్ల న పాండవులు కబళించి, వి(కమంశో 
విజృంభించడంతో నే, ఆకలినాన్న త కోడేళ్ళు తనభర ని మింగేసి తన 
మోద వపడీలే, సరాగం గాలూ చలించిపోయి, భయపడుతూ దిక్కు లు 

చూస్తూవున్న ఆడలేడి ఎలావుంటుంది, అదిగో అలావుంది కౌరవ సేన. 
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“కర్తా కర్తా అనాభులమయిపోయాం. దయ చెయ్యి. 

కాపాడు.” సైన్యంలో ఎక్కు-డవిక్నా ఈ మాటలే జాలిగా విని 

ఏంచాంాం 

“కర్ణుడు బలశాలి; వ్యీకమివంతుడు, అవాళ భీష్ము డన్న 

దానికి కోపం తెచ్చుకుని ఈపదిదినాలూ యుద్దానికి రాలేదు. అతడి 

మం[తులూూ, బంధువ్రులూ వొక్కడూ తొంగి చూడలేదు, అతల 

కిప్పుడు పిలవండి. ఆలస్యం చెయ్యకండి”? అంటూ కారవులూూ తక్కిన 

రాజులూ వొక కేమాట అన్నారు. అందరూ అతడిమోా జే ఆశపెట్టు 

కున్నారు. మవారాజూ, అతడిసంగతి నువ్వూ వన్న చే కదా! పై. 

వమిటంటావా? లోగడ మన యోధుల తరతమాలు నిర్ణయిస్తూ 

కరుణ అర్థరథుడికింద జమకట్టాడు భీష్ముడు, అది కరుణ ళఈభూలంలా 

ఖ్ త అంత మంది రాజుల ఎదటా భీవు డితో సహోయ నిరా 

కరణంచేశాడతడు. “నువ్వు యుద్దానికి వెళి లే నేను యుద్ధం చెయ్యను” 
అన్నాడు. “నువు గెలిస్తే నేను "అకినికిపో తాను త క “నిన్ను 

శ తున్రలు పడగాడి కేమా త్రం వాళ్ళని నేను పడనగొడ తాను? అన్నాడు 

అంచేత అంతవరకూ యుద్ధానికి దూరంగా వ్రుండిపోయా? డతడు 

అవాళ మా అందరి మనసులూ కర్టుడ్మి-ది కే పరిగతాయి. 

నడిసము(దంలో మునిగిపోయిన వోడలోని జనంలావున్న మన 

వాళ్ళకి వొక దీవిలా కనిపించాడు కర్టుకు. తన శిబిరంలోంచి బయలు 

జేరి వచ్చా డతడు. అతణ్షిచూసి ఎంతోఅంత సంలోవీంచాడు దురో 

ధనుడు, హృదయపూర్యకంగా అతణ్ణి అభినందించాడు. 

రాజులందరినీ వొక్కసారి కలయజూశాడు కస్తుడు, అతడి 

కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు గి రున తిరిగాయి. “భీముడు” _-- అతడి కంఠ 

తాళాల తషముూ, దానమూ, శీలమోూా 

అ(స్రుపాండిత్యమూూ, శస్త్ర (శ్రువీర్యమూం--అన్న్ వూ ర్తభవించిన దువ 
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తుడు భీమ్ముడు. అంగటివాడే యుద్ధంలో పడిపోయాడు. ఇంక 

ఎక్కడి బాహుబలం ! ఎక్కడి సేనలు మనకి! రాజరాజు సర్వసంప 

దలూ చల్లారి పోయాయి”? అంటూ వెక్కి- వెకి- ఏడ్చా డతడు. 

చుట్టూవున్న రాజులు వొక సారి బావురు మన్నారు. అందరి 

మొహోలూ చిన్న పోయాయి; కస్నీళృతో నిండిపోయాయి. 

“శారవులందరికీ కన్నాకు భీష్ముపవి తా మపహాడు తన్ను తాను 

సముదాయిం మకుని, తక్కి.నవాళ్ళని వోడారుస్తూ అందుకున్నాడు 

కర్ణుడు -_.. “మోకళ్ళఎద కే అర్జునుడితో వోడిపోయి, మేరువు వొరిగి 

నట్టు వొరిగిపోయా డతడు. అయిపోయిం దది. ఇక నాసంగతి వినండి 

అర్జునుడి పొగరు నేనే అణిచేస్తాను. కలతపడిపోయిన సైన్యం కాపాడ 

"తాను, భీష్యుడిలా గే అన్నివిధాలా నాబానాుుబలం చూవీస్తాను. 

మోకళ్ళు చల్ల బడ్డట్టు చేస్తాను. పాండవులు యుద్ధంలో ముక్కౌ_క లు 

తేరిన వాళ్ళే. సాత్యకిన్నీ అసాధ్యుడే. నాకు తెలుసు, కాని 

నా బాణాలవో వాళ్ళని చెండాడి వొదిలిపెడ తాను. వాళ్ళని వాత వాం 

శక్వేస్తాను. సా(_మాజ్యలవ్నీ దుర్యోధనుడికి కట్టబెడ తాను. 

“అది కానవ్చూడుు వినండి, గాండీవమనూ, సురదుందుభులూ 

వింటూ పోయిగా, వాశత్యతంగా కళ్ళునురాస్తాను, కారవుల్ని కాపా 

డుతూ, రణళూరులైన పాండవుల్ని నురుమాడుతూ, కీ ర్రికరంగా 

వీరవిహారంచేస్తూ భీమ్ముడిదగ్గిరికి వెల్ళివోవడంకం కే గొచ్చేముంది 

నాకు $ అన్నాడు. 

తరవాత తనసారథిని పిలిచా డతడు. “మణులతో మురిసే 

మనరథం సిద్ధంచెయ్యి. గాలిలా పరిగెత్తే ఇచరాలు పూన్చు. ధను 
స్పులూ బాణాలూ, కొత్తులూ_పరిక రాలు యావత్తూ పెట్టించు. 

వా_స్తికత్యు రత్న ధ్వజ మె_ర్తించు శంఖాలూ, మృదంగాలూ, నిస్సా 
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కాలూ మొద లై నవా ద్యాలు యావత్తూ వర్చాటుచేయించు, వెళ్ళు. 

త్వరగా కాస్” అన్నాడు, 

నిమిపూలమోా చన అన్నీ సిద్ధం చే శాడు సారధి. అగ్నిలా మెరిసి 

పోతూవున్న రథం పట్టుకువణ జ; ముందు దుర్యోధనమహో రాజుకీ 

నమన్కారంచేస్తి, కీవిగా రథ చెక్కాడు కరుడు. యావన్నందీ అతడికి 

జేజేలు చేశారు. ఉడ్డోలమైన తేన బలగం యావత్తూ జెండాలతోనూ 

వాటితోనూ ఎంతో అంత ఇదిగా వెంటనడిచింది. అలా బయలువేరి 

ఏం[ప్రథనుంగా భిమ్ముడిదగ్గిరిక వెళ్ళాడు కర్టుడు. 

శోవీించిన సము[దంలాగ, విమానం విరిగిపడ్డ చేవతలాగ,కింద 
పడిపోయిన నూర్యుడిలాగ, "రెక్కలు తెగిపోయిన మైనాక పర్వతంలాగం_ 

అంపళయ్యమిోద పడున్నాడు భీమ్ముడు. యమునమడుగులో కూరుకు 

పోయి, అరచూతకళ్ళతో వున్న ఏనుగులాగ, అర్జునుడి బాణాలతో 
కప్పడిపోయి పికథ నునంలో వున్నా డాయన,. 

బయ కే రథందిగాడుకర్ణుడు. నడుచుకుంటూ _ వెళ్ళాడు. “క ర్లుణ్లి 

వచ్చాను” అంటూ, భీష్ముడికి పాడాభివందనంచేశాడు. నీకా 

ఈపాటు ? నిజత్సృమచరి(తక్రి ఇచాఫలం ! పొడు.దెవాన్ని వమనాలి। 

ఏరాగణీ ! ఒకసారి కళ్ళువివ్పి నన్ను చూడు. పవి[తమైన నీమాటలు 

వినిపించి నన్ను ఆదరించు. పెన్వవ్య్యూహాలు నడీపించడవవ్యూ ముఖా 

ముఖ నెదిరించడమూూ, తీవమైన ఇాణాగ్నిలో శతువుల్ని లిప్తలోబుగ్గి 

చేసెయ్యడమూ నితొ 'నేలఅయిపోయింది. ఇంకేముంది? పొండవులికి పట్ట 

వగ్గా లే వుండవిక. కౌరవులు కడ తేంపోతారు. తప్పదు. అరక్టునుడనే 

అగ్ని వూో(తుడు భాణజివ్యలతో విజ్బంభిన్తాడు. (శ్రీకృష్ణుడు పెను 

గాలిలా  సాయపడతాడు, కారడవిలా కౌరవులు కాలిపో తారు 

పాంచజన్యం దిక్కులు పగలగొడుతుంది. దేవద త్తం చెపులు దిమ్మె 

తీస్తుంది. కవిధ్యజం కళ్ళుమిరుమిట్లుగొల. వుతుంది, గాండీవం (ప్రచండ 
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మెన బాణాలు విరజిమ్ముతుంది. నువ్వుత ప్ప ఎవడు సహించగలడా 

ఉద్ధృతం ? అర్జునుడంకే సామాన్యుడా ! శివుడితో "బాహాబాహీ 

పోరాడాడు. అతణ్ణి మెప్పీం చాకు. అతడిచేత వరాలుపొంచాడు* 

దివ్యమైన శర్చదీప్తు డతడు. నుహాపరా[కమళాలివి నువ్వుతప్ప 

మరొక్క_డతళ్లి ఎదిరించడం కల్ల, ” - ఇలా వన్నో అంటూన్న 

కర్ణుడిమాటలు విన్నాడు భీష్కుకు. మెల్లిమెల్లిగా కళ్ళువిప్పాడు. 

ఆదరదృన్టీతో చూశాడు. 

భీముడు కళ్ళువిప్పడంతో శే మళ్ళీ నమన్క.రించాడు కర్ణుడు. 
“మహా త్బా, నుప్వుషంవన్తేచాలు, నము వొక్క క్లో అర్జునుడి భుజ 

గర్వం అణిచేస్తాను. విపాగ్ని కక, తూవున్న నుణోసర్చం మంత్రంతో 

కళ్లేసినట్టు నాబాణాలతో అతణ్ణి పా లేస్తాను” అన్నాడు. 
“అంతే వాడి వేనోయి నువ్వ” ఆదరవ్లూర్యకంగా అన్నాడు 

భీష్ముడు. “నాకు తెలి కదూ | అంబమవ్ల, నిచేవ్యా ప్రాం్మడ దేశాల 

రాజుల్నీ (ఉత్కల, కలిగ, ఆంధ, సర వజ చేశాధిపతుల్నీ) అవలీ 

లగా గౌలిచావు. దురో్యోధనుడిము౧దు వాళ్ళని దాసోహమనివించావు, 

కర్తా కాౌఠవులికీ దుర్యోధను డెంతో, నువ్వూఅం తే. ర_క్రసంబంధ౦7గా 

వచ్చిన చుట్టరికంకం క్కు స్నేహంవల్లా,సహూవా,' ౦వల్లా వర్పడిన చుట్టరికం 

నొప్పదంటారు. అంచేత రారాజు రాజ్య భారం పీజే అనుకోవాలి 

నువ్వు. 'మేఘుంవల్ల _పౌణులు బతుకుతాయి, సమ్ముదంవశ్లే నదులు 

గొప్పవవు తౌయి చిన్నవయినా విత్తనాలు భఘామిమిోా పప డే వృద్ధి 

పొందుతాయి. అలాగే నిన్ను ఆధారంచేసుకున్సి నీ(పాపువల్ల కౌర 
వులు పదికాలాల పౌటు నుఖపడడ మే కావాలి. పళ్ళ చెట్టు పట్టుకుబతికిన 

పక్తుల్లాగ నిన్ను అంటి పాకం న నాఖప వాలి బంధువులు. దుర్యోధనుడు 

వొకటీ, నువొవ్వుకటీ కాదు నాకు. అంచేక మేలే చెపుతున్నాను. 
కారనుల్ని నడిపించు. రారాజుని గెలిపించు, వెళ్ళు”? అన్నాడు, 
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పకమానందభారితుగయాకు. కర్షుణ, మోకరించి ఛేష్ముడి 

పాదాలు శిరస్సుకి అద్దుకునన్నుడు వినయంగా ఆయనదగ్గిర సెలవు 

తీసుకున్నాడు, రథ మెక్కి మన నేనమధ్యకి వచ్చాడు. ఒక్కసారి 

సేననేనం తొ కలయజూవాడు. డాగాలుపడివున్న రాణువలో =లత్పా 

హాం రెచ్చగిెట్లాకు, గు రాలూ రథాలూ, ఏనుణలూ కాల్భలమరా 

భారీఎత్తున యుద్దానికి సన్నావాపరిచాడు. అదంతా చూసి ఎంతో 
అంత సంతోవీం చాకు దుక్యో ధమడు- 

అంత భో (దోణాచార్యుల రథం నేనమభ్య (పత్యతమయింది. 

ఎ(రగు రాలు పూసిన బంగారం రధ వాది. చవేదికాప తాకం రెపరెప 

లాడుతూ మెరిసిపోతూవుంగి. రథంమోాడ పెద్దపులిలా వున్నాడు[దోణా 

చార్యులు, ఒం మోద బలిషప్టమెన కవచం ఎంతో అందంగా వుంది, 

మొహాన రణోత్పానాం వుట్టిపకుతూ వుంది. తలి చూసి యావ 

నండి రాజులూ మహో క్పావాంతో జయజయధ్వానాలు చేశారు. 

“కరా, సీవల్ల మళ్ళీ దిక్కంటూ దొరికింది నానేనకి” మెల్లి 

మెల్లిగా కర్టుడి రథందగ్గికికి తనరథం పోనిచ్చి, నంతోవంగా అన్నాడు 

దురోషధనాడు - “దివ్యంగావుం దిప్పుడు. ఇకమనం ఏంచెయ్యాలో 

నువ్వే చెప్పాలి?” అన్నా డు. 

“అ చేపిటి” ఇంటూ అందుకున్నాడు కర్ణుడు - “నువ్వు 

రాజువి, రాజులు జనరత్షుకులు. ఎంతో అంత బుద్ధినుంతులు. అంచేత 

నువ్వు చెప్పడమూ్మూ నేను వినడమూ న్యాయం. చెప్పూ. ఏమిటి 

ని అభి పాయం?” అన్నాడు. 

“సేనాధిపతి కావాలికదా ఇప్పుడు” అన్నాడు దుర్యో 

ధనుడు -- “ఈపదిదినాలూ భీష్ముడి బావునులమాటుని నడిచాయి 

మన సేనలు. ఒక సేనానాయకుడంటరా ఏర్పడి నడ పకపో తే సరంగు 

తేని వోడలా అయిపోయి సహాపువూాసిపో తాయి సైన్యాలు, నీకు 
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"తెలియంది వముంది! కనక మన యోధుల్లో సీకు నచ్చిన వాణ్ణి 

వొళణ్తీ నువ్వే నిర్ణయించాలి. చెప్పూ, సేనాధిపతికి త గినయోధుడు 

ఎవడంటావ్రు?” అని అడిగాడు, 

“సయోాధుల్లో చేనాపతి పదవికి తగనివా డెవడు?” అంటూ 

ఎత్తుకున్నాడు కర్లుడు- “మనవాడు (పతీవాడూ మహోరథుడే. పరా 

(కమంలోనూ, గొప్పతనంలోనూ ఎవరికి ఎవరూ తీసిపోరు. అయితే 

అందరినీ సేనాధిపతుల్ని చెయ్య లేం కదా! అదీకాక, వౌకక్లి నేనాధి 

పతిచేస్పే, తక్కిన వాళ్ళు మచ్చరించుగుని బౌధపడకండా వుండాలి 

అలాంటి వాళ్ల ఎంచుకోవాలి మనం, నాబుద్ధికి అన్ని విధాలా అలాంటి 

వాడు (దోణాఛార్యులు. (బావాడు. ఆచార్యుడు. రకరకాల 

యుద్దాల్లో ఆరి లేరిన పండితుడు. వమయోవృద్దుకు. అమితమైన బల 

వంతుడు. శూరుడు. అన్నివిధాలా ఆయనే తగినవాడు. ఆయన్ని 

కాదన్న వా డుండడు. అంచేత ఆయన్ని సర్భసేనాధిపతిగా పట్టం 

కట్టు” అన్నాడు, 

సెనాధిపతి[దోణుడు 

తగినరాజుల్ని వెంట వేశుకుని దుర్యోధనుడు (దోణుడి దగ్గిరికి 
వెళ్ళాడు. “పఏరుదేవ్వా ఇపుడు నువ్వే మమ్ముల్ని నడికించాలి”? 

అంటూ వినయంగా ౩రంభించాడు. “ఒక్క. (పాయంలోనే కాదు, 

ేర్యంలోనూ, శీలంలోనూ, మహోస్తాలు (పయోగించడంలోనూ, 

భుజబలంలోనూ, కార్యతం(తం నడపడంలోనూ - అన్నిటిలోనూ 

వృద్ధుడి వే నువ్వు. ముదటినించీ నీనొప్పతనం చెపుతూనే వచ్చాడు 
తాతయ్య. అంచేత ను వ్వే ఇపుడు మాఅందరికీ ఆదర్శం. నువ్వు ఎలా 
నడిపి సే అలాగ, వృవభం వెంటనడిచిన గోవుల్లాగ ఈ రాజులూ, 

నం 

నేనూ యావన్శందిమిో నీ అడ గుజాడల్లో నడుచుకుంటాం, 
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“కుమార స్వావితో సమానమైనవాడివి నువ్వు, టేవనేన 

నాయకుడై ఆయన రాతునుల్ని గెలిచాడు, అలాగే నువ్వు కౌరవ 

శీనకి సర నేనాధి పతివయి పాండవుల్ని జయించు” అన్నాడు. 

దుర్య్వోధనమపహో రాజుమాటలు యావన్మంది రాజులూ బలపరి 

చారు. ఎన్నో విధాల (దోణాచార్యుల్ని (పశంసించారు, శేనాధిపత్యం 

వహించమని (సార్ధించారు. 

“నువ్వు మాకు సేనాధిపతివి కావడమంకు పాండవులు 

మాతో వీగిపోకమిన్న మాటి” మళ్ళీ అందుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. 
“భీష్ముడు లేకపోడంతో నే అనాధుల మయిపోయూాం. నువ్వే మమ్మల్ని 

కాపాడాలి. తప్పదు”? అంటూ చేతులు జోడించాడు. 

“ఇంతమంది చెపుతున్నారు మూరు” అందరినీ వొకసారి 

కలయజూసి అన్నాడు (దోణుడు- కకం జ్ఞుక్రో ర్ల తీర్చడం ధర్మం. 

అంచేత అవునూ కాదూ అనకండా అంగీకరిస్తున్నాను నేను. వేదాలూ, 

వేదాంగాలూ వవోకొన్ని ఎరుగుదును. _ధెర్యమూూ మొదలైన 

గుణాలూ వవోకొన్ని వున్నాయనుకోండి. అంతమా తానిశే మీరు 

వదో ఇంత వాడూ, అంతవాడూ అంటున్నారంకకు దానికి మాఆదర మే 

కారణం. సే, సేనాధిపతివట్టం కట్టండి. ఈమవో నేన యావత్తూ రశ్మి 

స్తాను. కౌరవసేనలో మహో త్సాహం పుట్టిస్తాను. శత్రువుల్ని చించి 

దసండాడ తాను. నాదివ్యాస్తాలతో పాండవుల్ని కప్పెశేస్తాను. వాళ్ళ 

నామరూపాలు లేకండా చేసేస్తాను” అన్నాడు. 

సంతోమంతో ఉప్పొంగిపోయాడు దుర్యోధనుడు. వెంటనే 
బంగారం క లశాలతో పుణ్యజలాలు తెప్పించాడు. మంగళ(ద్రవ్యాలు 

సమకూర్చాడు. 

(బావ్మాలు పుణ్యాహాలు పలికారు. ఆశీ ర్వాదాలు చేశారు 

మూగధులు గీళాలుపాడారు, వందిజనులు స్తో తాలుేశారుం ముఖ్యా 

వెర్ 
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వచన రాజులూ, దుర్యోధనమవో రాజూ (దోణుణ్లే సర్వ సేనాధివతిగా 

అభి పే.కించారు. రథికులు శంఖాలు పూరించారు, జయజయ ధ్యానాలు 

చేవారు. మయెైన్యమంతటా భేవీలూ, వృదంగాఖూ, పణవాలూ, రక 

రకాల వాడ్యాలూ వోగాయి. భూమీ ఆఅఆకాశమూ గింగురుముని 

పోయింది. 

(దోణాచార్యులు సర్యసేనాధిపతి అయాడు, కౌరవ సేనముందు 

తిలగంలా (పకాళశించా డతడు. కర్ణుడూ "మొదలయిన మవో యోధు 

లతో కలిసి పొండవులమిద ధ్యజమెత్తాడు. కనీ వినీ ఎరగని భార్య 
సాహాసాలు చూవపింవాడు. అమృత మైన మవోస్తాలు (పయోగిం 

ఇనొడు. అడ్డు లేని క "ర్యం (పదర్శించాకు. ఒక అక్రోణికంచు అధికం 
పాండవనసేన వాత వాంర్చాడు. ఎందరినో యోధుల్ని పడగొట్టాడు. 
రథాలూూ ఏనుగులూ, గు(రాలూ కుప్పలుకుప్పలు కరాల గొట్లాడుం 

గొడుగులూ, జెండాలూ చామరాలూూ ఆయుధాలూ, కవచాలూ 

భూవణాలూ తుళ్కు_కుక్కు_ చేసేసి చేల ౯ వచ్చేశాడు. అసమానమైన 

పిర వోరం చేశాడు. చేవత లతణ్ణి మెచ్చుకున్నారు. శతువులు 
ముక్కు మాద వేలు పొకున్నారు. లతే జఊా వాగ్ని లాగ, న్డ్దె 

రోజులు క(తుసేన బుగ్గిచేనేశాడా. తుదకి (దోణనేనాధిపతి, ప్త 

గ్నిహ్ (తుడు ఆరిపోయాడు. ఆయశనచావుకీ దుష్టాత్నుడు ధృష్టద్యు 
మ్నుడు వొక్కడూ తప్పి మే వ ఉభఛభయసేనలలోనూ కంటతడి పెట్టని 
వాడు జేడు. సీకొడుకుదుః ఖం ౪ ఇక చెప్పే అక్కరలేదు. 

(దోణుడు కాలంచేశాడనగా నే గుండె జల్లుమని చెదిరిపోయిండి 

ధృత రాష్రుడికి. మొహాొం వెలవెలపోయింది. నిశ్చేస్టుడయిపోయా 

డతడు. ఒకంకేట నోట మాటపెగలజేను, “సంజయా”- గద్దదిగ 
పకింది కంఠం. “సంజయా, గురువునే చంచేశారూ పా: డవులు 1” 

ఆంటూ గజగజా వడికీపోయా డవడు _ “ఆన్ని అస్త్రవిద్యలు తలి 
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సిననా డాయన ! ఉపాయా లెరిగినవాడు, భుజవికమంలో ఉద్దం 

డుడు. అంత నాడూ అలాపడిపోయాడూ ? ధనుస్సు ముక్కొ-లయిందా?! 

రథం విరిగిపోయిండా ? సారథి చచ్చిపోయాడా ) ఉపేవ్నీంచాడా 
ఆయన ! ఆయాసపడిపోయో, శ్యతువుని లత్యపెట్టకో, పరాకుపడో 
వూరుకున్నాడా ! చెప్పు. సంజయా, చెప్పు. నీచుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

బలా చం చేశాడు ఆణార్యుక్ణో ! ప ఆశ్చర్యం ! ! దైవమే వ్యతిరేకిస్తే వెరు 

వమమెందుకు పనికివస్తుంది ? అయ్యూ, అంత ధైర్య కాలి, అంత ఉజ్యుల 

మూర్తి, అంత గంభీరుడు, కళ్ళుమూ ఆాడం కే, మేరువు వొరిగివో 

యిండన్న మాట ! సముదం ఇంకపోయిందన్న మాట ! ఇంతకీ ఆచా 
ర్యుడు అస్త మించాడంజు వెయ్యి చెక హాలయిపోకండా వుంది పాపా 

అమో వమో నాగుండె! 

“పరా(క మంలోనా లోకాతీతు జాయన, బుద్ధిలోనా బ్బ్భవా 

స్పతి. కురుకుమాళ్ళకి గురుదేవుడు. కుత్సితులై న నాకుమోాళ్ళకోసమని 
'కాలంచేళాడు. పరోవశకారంకోసం (వాణాలర్పించాడు. మహోను 
భావుడు, విల్లుపట్టి వీరుడన్న వాడల్లా ఆయనదగ్గి రే నేర్చుకో వాలి మెలుకు 

వలు, ఆలా జై అర్జునుడే నిలవరించివుంటాడు. ధృప్రద్యుమ్నుడి 

వేత అతడే బత క నష అంతే. ఇంకొకడికి సాధ్యం కాని పని 

అది. పామునిపట్లిన చీముల్లాగ, పాండవసేన పడివుంటుంది మోదం 

అయిపోయింది, ఇక్ దిక్కే_ముంది మనకి ! *” ఇలా వమేమో పలవ 

రిస్తూ సొమ్మసిల్లిపోయాడు ధృతరాష్ట్రుడు. అంతలోనే తెలువుకు 
న్నాడు. ఆపాదమస్తక ౦ వడికిపోతూ మళ్ళీ ఆరంభించాడు. 

“అవున, ఉదయగిరిమాద పొడుచుకువచ్చిన సూర్యుడిలా తరు 

ముకువచ్చివుంటాడు ధర్మరాజు, చీకట్లుపారిపోయినట్ల్టు పారిపోక ఎవ 

డడ్డుపడ తాడు (దోణుడికి? మద మెక్కి మహో(దేకంతో పరిగెత్తుకు 
వచ్చిన జేద్ద వనుగులాగ భీముడు మీదపడివుంటాడు. మన యోధుల్లో 
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ఎవడితరం అతణ్ణి వారించడం? ఉరుముతూ్యూూ ఉలగమైన పిడుగులు 

కర్కు_తూ ఘోకంగాకము శ్రోవచ్చిన (పళయమేఘంలాగ, గాండివం 

మోగిస్తూ దివ్యాస్తాలుముం చెతి వుంటాడు అర్జునుడు, అతడిముందు 

నిలబడే మునగాడేడీ? 

కణాల్రా వాళ్ళు విరుచుకుపడుతూవుం శు ఎవడుపారిపోయాడో! 

ఎవడు మడమతప్పకండా నిలబడ్లాడో ! ! ఎవడు పారుమంచూపి 

(పాణాలాొడ్డాడో !!! సంజయా, ఎవడూ గురు దేవుణ్ణి కాపాడలేకపో 

యాడా? అయ్యా, తుదకి వమవుతుందో ? (దోణుడు పడిపోయా 

డంకు కౌరవుల చతురంగబలాలూ - సమస్త సె న్యాలూ పడిపోయా 

యన్న మాట, అవును ఎందుకుపడిపోవూ? ధర్మరాజు అదృుపష్టమిది. 

ఊరికే ఎలా పోతుంది? 

“జంకంకు ఎరగనివాడు అశ్వ ్రైమ. తం(డిచావప్పుడు 

దగ్గిరలేడా! వెనక పాటుని ఇంకోదగ్గిర యుద్ధంచేస్తున్నా డా? అర్జునుడి 

మూలంగా అడ్డుకో లేక పోయాడా! ధృష్టద్యుమ్నుడు చంపెయ్యడం 

తోనే దుఃఖంతో కుంగిపోయి, చూస్తూ వుండిపోయూూడా”” 

ఇలా పనివి పనివి వడ్చేశాడు ధృతరాషఘ్రుడు. మోభపడి 
పోయాడు. 

“సంజ న్యా నాగుండేలు బద్దలయిపోతున్నాయి, ఇం కేమో 

అడగను. నువ్వేమా చెప్పకు” అంటూ బావురుమన్నాడుం కుమాళ్ళు 

గెలుస్తారన్న ఆశ మనసులోంచి ఎగిరిపోయింది. మళ్ళీ మూర్చ 
పోయా డతడు. 

అంతఃపురములోని ఆడంగులు యావన్మ్శందీ గొల్లుమన్నారు, 
ధృత రాష్ట్రుణి వేతులమిోద సాయంపట్లి పక్క మాద పడుకో బెట్టారు. 

లీశతలోపచారాలు వేశారు. కొంత సేపటి తెలువుకున్నా డతడు. పక్క. 

మోద కూచుని సంజయుడితో మళ్ళీ ఇలా ఆరంభించాడు; 
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“సంజ యా, పాండవుల్ని గెలవడం (బహ తరం కాదు 

వమంటా వో, (శీక్సృముడు సారథి, అర్జునుడు రథ. ఆరభానికి అడ్లె 

ముంది? ఎంతంకు అంతా చేసితీరుతుం దది. అయిందా -- ఇక నకుల 

సవాటబేవులు అసహాయశూరులు, సాత్యకి సత్యపరా,కముడు. పాంచా 

లుడయిన ఉ_త్తీమౌాజుడు ఉడ్డోలమైన బల శాలి. శకుపాలుడి కొడుకు 

ధృప కేతువు ధీరుల్లో ధీరుడు, భీమ్మడి చావుకి కారకుడెన శిఖండి 

అఖండమైన పర్మాకమశాలి. అభిమన్యుడు అపరశళివుడు. చేకితానుడు 

చెప్ప గానంతి పారువవంతుడు. _దౌపదికుమూాళ్ళు అయిదుగురూ 

వెయ్యిమంది పెట్టు యుయుత్సుడు ఉద్దండుడు. దోణుణ్ణి చంపడం 

కోసమే పుట్టిన ధృష్టద్యుమ్నుడు భుజవ్మికమంలో ఎదురులేనివాడు. 

ఘటోత్కచుడు రావణాసురుడు. క్పుష్షుడీ దన్నున్న వృష్మికుమాళ్ళు 

అసాధ్యులు, గద చేతలో వుంట భీముడు కాలయముడు. కౌరవ 

మెన్యం కడ తేర్చడానికీ, పాండవసెన్యం కాపాటడానికీ తాను 

వొక్క-డే చాలు, దానికితోడు సహాయసంపఫ త్రీ పరికరాలూ వుంచే 
ఇక చెప్పేదేముంది? ఎప్పూడు వదిచెయ్యాలొ' తెలిసిన వివేక వంతుడు 

ధర్మరాజు. ధర్మ దేవత కొొడు కతడు, ధర శ్రమూ, సత్యమూ ఎరిగిన 

గుణ వాలి. శార్యవంతుడు, యుద్ధంలో స్థిర మైన వాడు, ఆలాంటి 

వాళ్లో చేవతలెనా గెలవడం కహం. ఇంకో వీశేవం లోకరతుణ 

కోస మే యాదవ వంశంలో పుట్టాడు (శ్రీక్సృష్లుడు. (వేపలెలో చాలు 

డయి నటించాడు, కంసుడూ మొదలైన రాతసుల్ని చంపాడు, 

బేవేం్యదుణ్తే వోడించి పారిజాతం భూలోకానికి తెచ్చాడు. శిష్టులంశేు 

ఇష్ట మతడికి, అలాంటి మహనియుళ్హ్షి ఆశ్రయించారు. పాండవులు, 

వాళ్ళనేమిటి గెలవడమేమిటి? అదీగాక అర్జునుడంకే శ్రీకృష్ణుడికి 
(పాణం కృష్ణుడే అర్జునుడికి ఆత్మ. ఇద్దరూ శొక్క.కు వెలుగు, 
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లెత్తి చూస్తూ నే వుంటారు. పట్టి కెజ్చేస్తాను ధర్మరాజుని సందేహం 

లేదు” అన్నాడు. 

మహా రాజూ, నీకుమాళ్లు మూార్ధులు. (దోణుడన్న దాంట్లో 

ఆంతర్యం అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి, ధర్న రాజు దొరికిపో తాడంశు, దొరికి 

పోతాడే అనుకుని చంకలుగుద్దారు. పాండవుల వివయం సంకోచించ 

కండా, (దోణాచార్యుల (వతిజ్ఞ సై న్యమంతటా, ఇనాలీీం చాడు దుర్యో 

ధనుడు. అదివిని మనసేనలో ఎక్కడలేని ఉత్పావామూా ఉబికింది, 

సైనికులు యావన్మంది కింహానాదాొలు చేశారు. ఓ! శంఖాలూ, 

ఛేరీలూ చెవులు బద్దలయిపోయాయి, 

జరిగినవైనం యావత్తూ ధర్శరాజు చారులవల్ల విన్నాడు. 

తమ్ములు నలుగురిని విలిపించాడు. 

“గురువుగారి (పతిజ్ఞ విన్నావు కదా!” ఆర్జునుణ్ణి చూస్తూ 

అన్నాడు ధర్మ రాజు-ో ఇది సాగకండా చేసెయ్యాలి మనం. నిన్ను 

తప్పించి చెప్పా డాయన- అంచేత ముఖ్యంగా సీత్రోచే చెపుతున్నాను. 

నేను వున్నదగ్గిశే వుండాలి నువ్వు, అ(పమత్తుడివయి యుద్దం చేస్తూ 

వుండాలి. దురో్య్యోధనుడికోర్కి ఎంత మాతం జరగకూడదు” అన్నాడు. 

“నాబొం బిలో (పాణమున్న ౦త వరకూ ఆపనిజరగదన్న య్యా,” 

అన్నాడు అర్జునుడు - “గురువుని చంపడమూ, యుద్ధంలో నీకు 
నొప్పికలిగిసట్టు నేను ఇతరతా వెళ్ళడమూ-- రెండూ వొక్క_శేు 

నాకు. మవోపాపా లివి. ఇవిమాత్రం నేను ఎన్నటికీ చేస్తానని 
నమ్మకు. నాముక్కు_లో వూవిరివున్న ంతే వరకూ (దోణుడే కాదు 

(పమథగణాలతోో ఎత్సివచ్చిస కివుడ్నికె నా సాధ్యం కాదు. సంటేహిం 
చకు. తమ విలువా ఎదటివాళ్ళ విలువా తెలుసుకో లేదు కౌరవులు. 
మూడులో కాలూ వకమయి వచ్చినా కన్నెతిచూడలేరు నిన్ను. 
నువ్వే యుద్ధంలో భొంగపడీలే ఈభూలోకం బద్దలయిపోదూ! సము 
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(దాలు ఇంకిపోవూ! వాళ్ళ ఊవా ఎన్నటికీ జరగదు గాక జరగదు. 
అ దు రాత్ముల చే తా మనకి పరాభవం? అసంభవం!” అస్నాడు. 

తమ్ముడి మాటలు విని కుదుట పడ్డాడు ప్ వాళ్ళ 

సేనలో శంఖాలు వురిమాయి. భేరీలూ, మృదంగాలూ- మంగళ 

సూచకవైంన యుద్ధ వాద్యాలు యావత్తూ వోగాయి,ః 

పదకుండోరోజు 

రణదావాంతో పాండవమై న్యాలు యుద్ధభూమికి నడిచాయి. 
అవాళ (కాంచవ్యూవాం పన్నారు వాళ్ళు. 

వ్యూహంముందు తెల్హగు(రాలు పూసిన అర్జునుడి రథం వానర 

పతాకంతో ధగధగా మెరిసిపోతూ నుంచుంది. కాలచ(కంలావుందది. 

రథంమిాద గాండీవంవట్టుకుని అర్జునోడూ, నొగలమోద పగ్గాలుపట్టు 

కుని (శీకృృమ్ణుడూ -- శతువుల గుండెల్లో దిగులు పుట్రాన్తున్నారు. 

అర్జునుడిరథం పక్క నేధృష్టద్యుమ్ను డిరథం దివ్యమైన గు రాలతోనూ, 
ఉద్ధతుడై న సారథితోనూ నిలబడింది. భీముడూ, నకులసవా బేవులూ, 
అభిమన్యుడూ మొదలె స కుమాళ్ళూ, (దుపదుడూ మొదలై న బంధు 

వులూ, ధృవ కేతువూ మొదలైన దండనాయకులూ, తక్కిన 

యోధులూ ఎవళ్ళకితగిన కీలకస్థానాల్లో వాళ్ళు నిలబక్షారు. వ్యూవాం 
మధ్య దృఢమైన నేసతో ధర్మరాజు నిలబడ్డాడు. 

మనవాళ్ళు శకటవ్య్యూహాం పన్నారు. అందులో కుడిపక్క- 

సింధు రాజు జయ(దభుడ్యూ కళింగంరాజు (శుతాయువూ, వికర్షుడూ 

కాశారు, వీళ్ళకి దన్నుగా పెద్దగు[రాలనేనతో శకుని నుంచున్నాడు. 
ఎడమపక్క- కృతవర్శా, వివింశతీ, చిత్రనేనుడూ, దుత్శాసనుడూ 

కాశారు. వీళ్ళకి దన్నుగా కాంభోజరాజు నుదశ్లీణుడ్యూ శక, 

యవన జే ఇాల రాజులూ నుంచున్నారు. మధ్య రారాజు దుర్యోధనుడు 
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కాశాడు. అతడిచుట్టూ (తిగ ర్తరాజు నుశర్మా, మద చేశంరాజు 

శల్యుడూ, శివీ ళూరసేనచేశంరాజులూ సేనాధిపతి [దోణుడూ 

నుంచున్నా డు రాజ రాజుముందు అంగ చేశంయాధులతో కర్గుడు 

నుంచున్నాడు. తక్కి-నవీరులు ఆయాకీలకస్థానాల్లో నుంచున్నారు. 

ఇలా ఎంతదిట్టంగా వుంజాలో అంతదిట్టంగానూ పుంది శకటవ్యూహాం* 

మన సేనాముఖానికి తిలకంలా కనిపించాడు కర్షుడు అతడి 

దర్నమూూ, "లేజస్పూ వరాడళక్యం 'కాలేదం ఆకు నమ్ము. అతశ్చో చూసి 

మనచేనలో ఈమూాలనించి ఆమూలచాకా ఉత్సాహం వుప్పొంగి 

పోయింది, *పాండవులపని అయిపోతుంది” అంటూ గాం తెత్సి 

చెప్పుకోడం (పారంభించారు సైనికులు- “కర్ణుడితో చేవతలన్నా 

కలబడ లేరు. భీమ్మల వారిమిాద మచ్చరం పెట్టుకుని ఇన్నాళ్ళూ 

వూరుకున్నా డితడు. అంతేకాని ఇతడే గుడెరచేస్తే పాండవులు 
వమా(తం ? ఇంతవరకూ బతికి బట్టక ప్రే వాళ్ళా వాళ్ళు! అంట 

మాసాలు మెలిపెట్టుకున్నారు, 

(దోణా చార్యులు చెయ్యి విసిరాడు. శకటవ్యూవాం బయలు 

చేరింది. అది కదిలీ కదలడంతోశు ఆకాశంమిోంచి రదక్తవర్షం కురి 

సింది. మబ్బులేని పిడుగుపడింది. నెత్తువూూ మాంసం కొండలూ 

దుమ్ములూ వొక్క-సారి కురిశాయి. గుంపులుగుంపులు 'గెద్ద లెగ్ రాయి. 

వరళ్ళు అరిచాయి. ఉల్కలు రాలాయి. 

ఈ మహోత్ప్స తాలు చూసి పిసషరంతా చలించలేదు మన 

నాళ్ళు. శంఖాలువూదారు ఛభేకీలు మోాయించారు. సింవహానాదాలు 

చేశారు. ఉత్సావాంతోనూ, పూనికతోనూ ముందుకి నడిచారు. 
పాండవులమోడ విరుచుకుపడ్డారు. పాండవులూ ముందుకి తోసుకు 

వచ్చారు, 
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ఇన్నాళ్ళూ అనై (స్రుసన్యానంచేసిన కర్ణుడు ఇవాళ యుద్దానికి 

ఉవ్విళ్ళూరుతున్నాడు. కసితో అర్జునుడిమోద కలబడాలని కత్తులు 
నూరుతున్నాడు. అర్జునుకున్నూ అలాగే క ర్లుడిమోాదికి కాలు దువ్వు 

తున్నాడు, ఉభయనే సేసల్లోనూ ఉ|దేకం హాచ్చుగానే వుంది, రెండు 

సేనలూ ముఖాముఖి తారసిల్లాయి, ఇటు శకటన్ర్యూహమూూ, అటు 

శౌంచవ్యూవహామూ రెండూ వౌొకదాని ముందు వొకటి కొంచేపు 

కదలకండా నిలబడ్డాయి. రెండుసేనలూ చివురుపెట్టిన రెండు మామిడి 

తోటల్లా Sues 

ముందు మనసేననించి (దోణా చార్యులు కలబడ్డాడు, అపవాజే 

ఉదయిస్తూ వున్న సూర్వ్యుడిలాంటి తన బంగారం రథం దురుసుగా 

శతువులమోాదికి ఉరికించా డతడు. దాంతో పొలో అంజటే పొలోఅని 

మనసై న్యం అతడి వెనక నడిచింది. పాండవులమోద విరుచుకుపడింది, 

ఇటు (ద్రోణుడిరథం కదలగానే అటు అర్జునుడిరథం కదిలిండి. 

మననేనమిోద విరుచుకుపడ్డాడు అర్జునుడు, అతడితో పాండవ 

సె నమూ పొలిశకేకలు పెడుతూ విరగబడింది, యుద్ధం చూడడాని 
కని వచ్చిన చేవతల విమానాలతొ" ఆకాశం నిండిపోయింది 

ఉభయ సేనలూ ఉప్పెనలా క లబడ్తాయి. రథాలూ, ఏనుగులూ, 

గు రాలూ వరిగెత్తి ధూళిమయ మయిపోయింది రణరంగం. భూమ, 

ఆకాశమూ అన్నిదిక్కులా వొక్కసారి నిండిపోయింది. ఇటూ 

అటూ (పయోగిస్తూవున్న బౌాౌణాలూ రకర కాల ఆయుధాలూ 

మంటలు లేచి సూర్యకిర ణాలు కనడ లేదు. వనుగుల క పాలాలు భళ్ళున 

పగిలీ రథాలు 'ఫెళఫెళా విరిగీ ఉంగా వుంది ధ్వని. గురాలూ, 

వనుగులూ, భటులూ ెక్కులేనంతమంది తెగిపోయారు. ఘోరంగా 

రక్తప్రవాహం (ప్రవహించింది. ఆయుద్ధంచూాసి దేవతలు ముక్కు 

మాద వేలు "పెట్టుకున్నారు. 
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దోణుడిపరాగక్రమం 

ఆ దొమోా యుద్దంలో (దోణాచార్యులు నలి శేగిపోయాడు. ఎ(ర 

గురాలుపూసిన తన బంగారం రథం చితవిచితంగా పరిగత్సించాడు, 

కొరి వికిప్పి నట్టు ఎక్క-డపడి కేఅక్క_డే_పత్యకుమయింది రథం. పాండవ 

- యాధులూూూ పాంచాలపీరులూ అది వొకరథం కాదు ఎన్నో రథాలను 

కున్నారు; తెల్ల మొవోలు వేశారు. అలా పీరవిహారంచేస్తూ రకరకాల 

బాణాలు వకజవమ్మాడు (దోణును. ఏనుగులు వీనుగులు చేశాడు, 

గురాలు ర_కృకళ్ళీలు చేశాడు, రథాలు గుండకిండి చేశాడు, కాల్బలాలు 

చితవధ చేశాడు. కౌడమూరి, అయిపోయి, మరిడి విరుచుకు 

పడ్డట్టు శ్యతువులమిోాద విరుచుకుపడ్డాడు. 

(దోణుడి రధచ(కాలు వినిపించేసరికి, వేదిక జెండా - ఎర 

గు రాలూ అవువించేసరికి పాయలు పాయలు అయిపోయీవి పాండవుల 

రథాలు. ఆయనబాణాలు పడేసరికి గర్జించుకు పరిగెత్తిన (ప్రళయ 

'మేఘాలలాగ పుంజాలు తెంపుకు పారిపోయేవి శతునేనలు, అంతలోనే 

మళ్ళీ కలబడే వవి. అంతలోనే చీలిపోయీవి. అంతలోనే ఎడిరించేవి. 

అంతలోనే పారిపోయేవి. శ్యతువుల చతురంగబలాలు యావత్తూ 

చిందరవందర చేసేశాడు (దోణుడు. కనీవినీ ఎరగని పరాక్రమం 
చరావించాడుం క ళ్ళుమూసుకు పోయిన దివ్యాస్రా,లు (ప్రయోగించాడు, 

వరద వరదలయి ర _క్షనదులు (పవహించాయి. లెక్కాజవమూాలేకండా 

విరిగిపడ్డ తెల్లచామరాలే ఆనదిలో నురుగు, తేల్పగొడుగులు రాజ 

హొంసలు. కత్తులు చేపలు, తలకాయలు తాళ్ళు. జుత్తులు నాచు, 

మాంసం బురద. కుప్పలుపడ్డ భటుల శవాలూ. వనుగుల వీనుగులూ, 

గురాల కభేబరాలూ విరిగిన ౦థాలు - కవి ఆసకదిబ్బలు, ఆరక్క 
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నదుల్లో భూతాలూ, ఛేతాళాలూ బట్టి లేని సంతోవంతో ఈతా 

లాడాయి. మునకలు పెట్టాయి, వందులు కుడీచాయి. 

మధ్యావ్నా మయింది. తేరిచూడడానికి వీలులేకండా మండి 

పోతున్నాడు సూర్యుడు. అంత కం కే (వశా పంతో (ప కాళించాడు 

(దోణుడు. చరా తాడు ధర రాజు ఎక్కడలేని తొందరా పట్టుకుం 

దతడికి. “ఇతయ ప్రప్పూశు అడ్డుకోకపో తే (పమాదస్తుండి” అంటూ 

ధృష్టద్యుమ్ను జీ, అర్జునుణ్తే తొందర చేసేశాడు. 

ధృష్టద్యుమ్నుడు రథం వరిగెత్తించాడు. గు(రాలు వురకలు 

పెట్టాయి, రధంమిాది పతాకం రెపరెపలాడి మెరిసిపోయింది. అలా 

దురుసుగా వెళ్ళి ఘూరంగా (దోణుల్లి బాణాలతో ముం చెత్తొ 

డతడు. ధృవ్టద్యుమ్నుడి వెంట అష్టునుడున్నూ వురికాడు. పెద్ద రాణువ 

(దోణుడిమిాద పురికొల్పాడు. ఆ రాణువ రాణువం తా ధృవ్దద్యుమ్నుడి 
రథం చాటుకుని ముందుకి వెళ్ళింది. (దోణుణ్తి ఘీ రాయించింది. 

(దోణాచార్యుడి నేతాలు ష్మరగా జ్యోతుల్లాగ మెరిశాయి. 

శరీరం పొంగింది. శివమెత్తినట్టు వొక్క-సారి వాండవనేనమిాద విరుచుకు 

సడ్తా డతడు. అంత వృద్ధుడూ వొక యువకుడిలాగ విజృంభించాడు. 

శ్ర(తుయోాధులూ వమంత తక్కు_వతీనలేదు. తమ శాయశక్తులా 

మడమ తిప్పకండా పోరాడారు. (దోణుడి సారథిస్కీ గ్యరాలనీ 

రక్తాలు కాకేటట్లు కొట్టారు. 

ఉగుడే అయిపోఈూను (దోణుడుం వాడివాడి బాణాలు 

వర్షంలా కురిపించాడు. శతువుల ఏనుగులూ, గు రాలూ, కాల్చలాలకా 

ర క్కస్నానం చేసినట్టు కనిపించాయి. ఎర్రటి మేఘాలు ఆవరి_ స్తే ఆకాశం 

ఎలా అవుపిస్తుంది అదిగో అలా అవుపించింది రణరంగం. 

క్ర ళ్ళల్లాో నివ్యలుక క్కాాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. చారుణమెన 

మారణాస్త్రాలు (దోణుడిమోద గుప్పించాడు. అతడి _సెన్య్టం జజ్ఞరిల్లీ 
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నట్టు చేసేశాడు. (ద్రోణుడు కొడుతూన్న బాణాలు వొకతట్టు 

ree అతడి సేనని ఘోరంగా క్్టూడు ధృష్టద్యుమ్నుు డుం 

అతడి యుద్ధంచూసి సె బాసంశే సెచాసు అన్నారు దేవతలు. 

పేరుపడ్త మన యోధులు (దోణుడి రెండువై పులనించీ తరుము 

కుంటూ శ(తువులమోాదికి వెళ్ళారు, అయి తే వాళ్ళని వొక్క-క్లీ 

ముందుకి రానియ్య లెదు అర్జును ను, మెరుపుల్లాంటి బాణాలు రువ్యా 

డతడు, మన వాళ్ళ వొళ్ళు మంటలు పుట్టించాడు, 

కన్నుమూసి కన్ను తెరిచేటంతలో వొక పది బాణాలు ధృష్ట, 

ద్యుమ్నుడి వొంటిమీద నాటించాడు (దోణుడు. డానికి పిసరంతా 

చలించలేదు ధృష్టద్యుమ్నుడు, చికిలిపట్టిస బాణాలు (దోణుడి 

మోద దిన్నురించాడు. వాళ్ళిద్దరిబాణాలతోనూ ఆకాశం కప్పడి 
పోయిందం కేనమ్ము., 

అంతలో ధర్మ రాజుముందుస స్న యోధులు (దోణుడిమోాదికి 

తోసుకువచ్చారు. మన వాళ్ళలో ఎంపిక యిన వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళతో 

కలబడ్డారు. ఘోరమెన ద్వంద్వయాద్ధ పూర పా స శకుని 

సవా దేవుడిమాదికి వెళ్ళాడు. తితడిగు గ్రాలు కా క్రు పాడు, అతడి 

జెండా సరికేశాడు. సహించలేకపోయాడు సవాదేవుడు, ఉ(గు 
డయిపోయాడు. శకునిజెండా ఎగరగొీశాడు. అతడి గురాలు 
కూల్చేశాడు. సారథినీ చంచేశాడు. శరీరం చీలిక లయినట్టు 

దారయిన బాణాలు గుప్పించాడు, గదపుచ్చుకుని రథం 7౦ తేశాడు 

శకుని. మెరుపులా వెళ్ళి సవాదేవుడి సారథిని చంపేశాడు 

సవా బేవ్రడూ గదపట్టుకున్నాడు. రథంమిోంచి దూశేసి శకునిమోది 
కురికాడు. ఇద్దరా గదలుఎత్సి పట్టుకు నిలబడి శిఖరాలతోవున్న 
ఛెండుకొండల్లా అవుపించావ, 
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మన వివింశతి భీకుడిరూదికి వెళ్ళాడు. అతజిమిాద వొక 

బ్రరవై బాణాలు కొట్టాడు భీముడు నవ్వుతూ వొక వెడల్పాటి బాణం 

వేశాడు వివింశతి. "దెబ్బతో భీముడిధనుస్సు "రెండుముక్క. లయి 

పోయింది. మన సేనలు పొలిజేకలు వేశాయి. క విగంచినట్టయి బాగా 

వొళ్ళుమండింది భీముడికి. లిప్పలో మరొకధనుస్సు తీశా డతడు. 

వివింశతి గురాలు చంపేశాడు. 

మారిశ్రవుడు థృన్టద్యుమ్ను డితో కల*డ్డాడు. అరనిమిషంలో 

అఆతడిరథధం బాణాలతో కప్పే ఛొాడు. “నిలబడవోయి, అటు 

వెళ తావేం ?” అని భూరి(శవుల్ణి అదలిన్తూ అతడిమిద అంవవాన 

కురివించి కంతారు పెక్తుశాడు శిఖండి! 

అలంబసుడూ ఘటోత్మ_ చుడూ కలబడ్లారు. ఇద్దరూ పిశా 

వాలు పూసినరథా లెక్కారు. నల్లటి ఎలుగుబంటి కోళ్ళ కవచాలు 

వేసుకున్నారు. ఆశాశం పగిలిపోయినట్టు అరుస్తూ వొకరిమోద 

వొకరు కలబడ్డారు. ఒకజ్షోమించినట్టు వున్నాడు మరొకడు, ఇద్దయా 

నువ్వా నేనా అంటూ బదెబ్బలాడారు. ఇద్దరూ కొట్టుకున్నారు. 

మాయలు చేసుకున్నా రు. దెబ్బలాడి దెబ్బలాడీ ఇద్దరూ మాయ 

మయిపోయారు, 

మన లతృణకుమారుడు క్షత 'దేవుడిమోదికి వెళ్ళాడు. అద్భుత 

మిన యుద్ధంచేశాడు. 

అనువిందుడు చేకి ఆ నుడితో కలబడ్డాడు. ఇద్దరూ ఘోరంగా 

శల్యుడు నకులుత్లే ఎదిరించాడు. నప్వుతూ మేనల్లుడిమిాద 

బాణాలు వేసి నొప్పించాడు. నకులుడుమాత్రం సామాన్యుడా 4 నాగు 

పాముల్తాటి బాణాలు మేనమామమోార నాటించాడు. అతడి సారధిని 

చంచేశాడు. అతడి విల్లూ విరిచేశాడు. జెండా నరికేశాడు. 
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గొడుగు ఎగరగొక్షుశాడు. అలా అతణ్ణి రథంలేకండా చేసేసి శఖం 

ఫూ రించాడు. 

క అపసౌచార్వ్యులు ధృష్ట కేతువుతో క లబడ్డాడు. తీవమైైన 

బాణాలు వేసి అతణ్ణి కీచుకీచు మనికించాడు ధృష్ట కేతువు. వందలూ 

చేలూ బాణాలు రువ్వి అతణ్ణి ముంచెత్తొడు కృ పాచార్యులు. 

సాత్యకీ కృతవర్మా కలబడ్లారు. కృతవర్శ ఎదురొమ్ముుమిద 
వరస పెట్టి డబ్బయి బాణాలు వ పన సాత్యకి. మరో వడు కలిపి 

డబ్బయివడు బాణాలు గుప్పించాడు కృత వర్శ. 

ఇంతలో నుశర 2మోాదికి దూసుకువచ్చాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

అతడి జీవస్థానాల్లో చాగాలునాటించాడు. దెబ్బలు తిని జంక లేదు 

సుశర్శ. సాత్యకి కొంకుల్లో గురిచూసి కొట్టా డతేడు. 

తేన మక్స్య దేశంచేనతో వచ్చి కర్టుజిమోద విరుచుకుపడ్డాడు 

విరాట రాజు. మత్స్య చేశపై నస్యమూ. అంగ చేశసై న్యమూ అద్భుత మైన 

తుం జేశాయి. కళ్ళ మొ మూ కోపం వచ్చింది క ర్లుడికి. విరాట 

రాజు గురాలూ, అ*డి సారథీ ముక్కముక్క_ లయిపోయినట్టు 

కొశుళా డతడు. నీకొడుకులు సంతోవంతో వెరిజేకలు వేశారు. 

భగదత్తుడు (దువదుడితో కలబడ్డాడు. ఇద్దరూ సమవుజ్జీలయి 

యుద్దం జేశారు. ఒకళ్ళని మించిన అ(స్రుబలం వొకళ్ళు పరావించారుం 

ఒకళ్ళని మించి వొకళ్ళు సింహనా దాలు చేశారు. వాళ్ళయుద్ధం 

చూసే కళ్ళుమూసుకుపోయాయి. 

పౌరవుడు అభిమన్యుణ్హై ఎదిరించాడు. దురుసుగా జడివానలా 

కురిపించాడు బాణాలు. అసలే అగ్గితునక అభిమన్యుడు, జూలుపట్టి 

లాగితే సింహంకోదమ ఎలా వటి, అదిగో అలా తిరగ 

బడా డతడు పొరవ్చుడిమోద. అతడి కోదండం విరిచేశాడు. జెండా 

చించేశాడు. గొడుగు ఎగరగనొశ్తు కాడు, అతడి నాలుగు గురాలూ 
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నాలుగు పహాణాలతో శారుమనివించేశాడు. మరో బాణంతో సారథిని 

కీచుమునికించాడు. వడు బొణాలు పౌరవుకి వొంటిమోద నాటించాడు. 

అంతటితోనూ వూరుకోలేదతకు. ధనుస్సుని బాణం తొడిగి సరిగ్గా 
అతడికంఠం గురిచూతాడు. ఉత్తరతణంలో పౌరవుడి తల ఎగిరి 

పోతుంది. అది చూశాడు కృతవర్శ. చప్పున టవీటవీ రెండు బాణాలు 

కొట్టాడు. అభిమన్వుడి బాణమూ, ధనుస్సూ ముక్కలు చేసేశాడు, 

కలీ, డొాలూ అందుకున్నాడు అభిమన్యుడు, రథంమోాంచి 

కిందికి దూకాడు. అమాంతంగా పౌరవుడిమోాదికి పరిగెత్తాడు. అతడి 

గు(రాలు నరికేశాడు. సారథిని పడదన్నాడు. పాముని పట్టిన 

గరుత్మంతుడిలాగ పౌరవుడిజుత్తు పట్టుకున్నాడు. తృణంలో పొరవుడి 

తల తెగిపోతుంది. అది చదూఖాడు మెంధవుకడు జయ్మదధుడు. తత్తర 

పడిపోతూ కత ణాలూా పట్టుకుని రథం గం జేసి, చువ్వలా వెళ్ళి, 

అభిమన్వుళ్లి అదిలించాడు. అభిమన్యుడి జనక దేవి. జయ దథుడు,. అతి 

చూడగానే ఎక్కడలేని (క్రోధమూా పుట్టుకువచ్చిం దతడికి. పౌరవుళ్లి 

వొదిలే కాడు. ఉన్న పాళాన జయ(దథుడిమిాదికి లంఘించాడు. 

జయ(దథుడూూ అభిమన్యుడూ చిత్ర విచి_తమైన గతులు 

చూవిస్తూ కత్తి యాద్ధంచే శారు. ఒక సింవామూ, వొక శరభమూ 

రెక్క-లుకట్టుకు పోరాడుతూవుంశే ఎలావుంటుంది అదిగో ఆలావుంది 

వాళ్ళిద్దరూ పోరాడుతూవుంకే. ముక్కుమిద వేలు వేసుకున్నారు 

చూసిన వాళ్ళు. 

మెరుపులా కత్తి యుళ్ళివించి తటాలున కొట్టాడు జయ(దథుడు. 

అభిమన్యుడి డాలుకి తగిలి చొచ్చుకుపోయింది కత్తి. ఒక్క కుదుపు 

కుది పాడు అభిమన్యుడు. ముక్క-లయి వూరుకుంది జయ(దథుడి కత్తి, 

జం కేశాడు జయ[ద్రథుడు. వెనక్కి. పారిపోయి రథమెక్కే.శాడు. “ఓడి 
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పోయి పారిపోయాను. పికికీ ! పోపో” అంటూ అతణ్ణి వొదిలేశాడు 

అభిమన్యుడు. సింధు నేనమిోదడవడజి నుకుమాడడ మళ సవా 

ఎంతో మండి రాజ 9౫ చుట్టుముట్టారు అభిమన్వుణి. ధగధ7ా 

"మెరిసి పోతణూవున్న థ క్రి తీసి ఏసి రాడు కల్యుడు. ఒకఆడ పాముని వొడిసి 

పట్షిన గరుక ,ంతుడిలాగ ముందుకి వుగిక శల్యుడిశ క్రి పనే శాడు 

అభిమన్యు ను, pen పశ్రుసే తిదిషి శల్యుడి మోది కే విసిరికొట్టాడు దాన్ని. 

శల్యుడి సా+థిమోద పడిందది. నింశుపాణాలు నిలువునా వొది 

జేశాడు సారథి పాండవమైనికులు సింవానాదాలు చేశారు, 

విరాట రాజూ, |వుపదుడూ, ధృవ్షశేతువూ, ధర్న వాజూ, పాశ్యకీ, 

శేక్షయ రాజులూ, భీముడూ, దృష్టద్యుమ్ను డూ, నిఖండీ నకుల 

సహా టేవులూ. (చాపదికుమూ భూ - యావన్మండీ అభిమన్వుణి అ జే 

పొగడడం పొగిడారు; సింహానాగాలు చేశారు. భూమి ఆశాశమూ 

_పతిధ్ననించింది. విని వుల్లాసంతో వుప్పాంగిపోయా కు అభిసున్నుడు. 

అదంతా వాసి మ%ంత కన్నూ కుట్టెంది నీకు మాళ్ళకి. రోవంతో 

రుసరుసలాడి పోయారు నాళ్ళు. ఆతు వొక్క-సారి అభిమన్యుడి 

మాద పడ్డారు. ఎడాపెడా అంపవాన కుపించాగు, వాళ్ళని 

మెప్పించడానికి శ్రబ్యుడుకూ ణా గద పట్టుకు పరిగెతాడు. 

ధృత రాముడు క త్య ద్యంద్యయుద్ధాలు విన్నాం. కాని 

ఇంత సేపు, ఇంతీ ఇదిగా ఎన్నడూ వినలేదు, సంజయా, ఇకముందు 

లోకంమిోాడ కురుపాండ నయుద్దం చెప్పుకుని ని చ్చెరపో తాగు (సజలు. 

వింటూన్న కొద్స్ వనాజనే వుం” న ఎంతవిన్నా తనివితీరడం 

లేదు. ఊం చెప్పూ చెప్పూ. తరవాత వంజరిగింష ? శల్యుడూ, 

అభిమన్వుడూ ఎలా యుద్ధం చేశారట ! 

సంజయుడు ౩ సారథి చచ్చిపోచూడన్న ఉ[కోవంతో గద 

పుచ్చుకుని యముడిలాగ వస్తూన్న శ ల్యుతణ్లే చూశాడు అభిమన్యుడు, 
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తానూ వొక మంచి గదపుచ్చుగున్నాడు, *“ ర్యా రమ్మంటూ 

శల్యుడి మోాదికి వహాుంకరంచాము, మహారాజ్యూ అభిమన్యుడి 

ఊ(గమూర్తీ, ఆసాంపూ చూూసితీరవలసింజే అంటాను. సమస్త 
సేనలూ అతిణ్లి మెచ్చుకుంటూ, భయపవడివోతూ నుంచుండిపోయాయి 

చ్నితింలోలాగు. 

భీముడూశల్యుడూగదాయుద్దం 

అంతలో సింహంలా వచ్చివాలాడు భీముడు. అభిమన్యూణ్ణి 

వెనక్కి. ౫ నేసి ఉద్దండమైన గ,వాదండం పఖుకుని, (ప్రళయ యముడి 

లాగ న్రంకించి నుంచున్నాడు. ఆవొంపూ, ఆరీపి అద్బుతం ! అలా 

నుంచున్న. భీముడిమోాదికీ అమాంతంగా వెళ్ళి కలబడ్రైడు వల్యు నుం 

వాళ్ళిద్దరూ కలబడగానే ఉభయ పీనలూ నగొల్తుమున్నాయి. ఉభయ 

నేనల్లోనూ రణవాద్యాలు నోూగాయి, ఇతడికి అకజే నాటి, అతడికి 

ఇతడే పాటి. వీళ్ళని ఎదిరించడానికి లోకంమోద మరొక శులేడు”? - 

ఉభయ సేనబ్లోనూ్యూూ ఇవే మాటలు, 

ఫీ ముడూ, శల్యుడూ ౫ దాయుద్ద మారంభి వారు, ఇద్దరూ 

వొడుపుతో గదలెతాల. మండలాకారంగా తి3గారు. గదలతో 
చిత్రవిచిణం ౫ కొట్టుకున్నారు. గడాగదా ఖణేలువమునేనరికి నివ్వులు 

రాలాయి ఒకరు చాసి కొన్తుసరి వొకరు తప్పించుకు చేవారు, 

వొడుస్తుమాపిి ఒకరినొకరు జంకించి కొట్టుకునేవారు. గభీమని దెబ్బ 

పడిందో కకాయు చిమ్మేవి. దభీముంకే దభీనుని పడేవి అడుగులు. 

వహుమ్మం కు వాువ్శుంటూ దిక్కు-లికి వినిపించేవి వ్యూూంకా రాలు. 
ల్ 

ఇద్దరూ సమవ్చుజ్జీవ్రలు. ఇద్దహా సమబలవంతులు. పంత్విమూ, ఉదే 

కమూూ పంతీమూూా-ఎందులోనూ ఎవ్వరూ తీసివోరుం వాళ్ళ దా 
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యుద్ధంచూసి, మనుషుల సంగతి అలావుంచు -- దేవతలే నాలికలు 

కరుచుకున్నారు. 

అలా ఇద్దరూ ఎంతోసేపు పోట్లాడారు. తుదకి ఇద్దరూ గబా 

గబా కొట్టుకున్నారు, ఇద్దరికీ ఆయువుపట్లలో చాక్కసారే దెబ్బలు 

తగిలాయి. ఇద్దరూ వొక్కనా లే మూర్భపోయారు. ఇటు మనవాళ్ళూ 

అటు పాండవులూ వొక్క సాశే బెంబేలుపడిపోయారు. పెడబొబ్బలు 

పెళ్తుళారు. 

గెద్దలా వెళ్ళి వాలాకు కృత వర్షం శల్యుత్లో ఎత్తి లిప్తలో 

పట్టుకువ చ్చే తాడు. అంతలోనే భీముడు అెలువుకున్నాడు. లేచి విజయ 

గర్వంతో నుంచున్నాడు. ఒళ్ళు మండింది నీకు మాళ్ళకి. మదపుశేను 

గులతోనూ, రథాలతోనూ వెళ్ళి అతక్ణి ముట్టడించారు. రకరకాల 

వస్తాాలూ అస్తా్రాలూ "వేసి అతత్లో ముంచెత్తారు. 

సెద్దఎత్తుని వచ్చి మనసేన తరిమికొట్టాడు ధర్శరాజు, నకుల 

సహాజేవులూ, ఇంకా ఎంతోమంది యోధులూ అతడి వెంట వచ్చారు. 

మనవాళ్ళమిాడ విరుచుకుపడ్డారు. పెనుగాలికి చెదిరిపోయిన మేఘా 

ల్లాగ చెల్లా చెదురయిపోయాయి మన సేనలు. 

అంతలో అపరాహ్ల్హామయింది 

కౌరవసె న్యం క కాపీకలయిపోడంతో నే శంఖాలు పూరించారు 

పాండవులు. ఛేరీలూూ, మడ్జెళ్ళూ మూాయిర చారు. సింహానాదాచలు 

చేస్తూ మరింత తరుముకు వచ్చారు. 

అదంతా చూసి, రోషూవేశంతో మండిపోయాడు కర్టుడి 
కొడుకు వృషనేనుడు. పీడుగుల్లాక బాణాలు కురిపిస్తూ వెళ్ళి పాండ 

వుల్ని ఎదురుకున్నాడు. పాండవ సేనలో వనుగుల కీనుగులూ, గు. రాల 

క పేబరాలూ కుప్పలుపణాయి, రథాలు గుండపిండయాయి, సారథులూ 
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రథికులూ కూలిపోయారు. కాల్బలం కుక్కుతుక్కుయిపోయింది. 

రకం నదులయి పారింది, పిశాచాలు ఈకకొెట్టి జల([కీడలాడాయి, 

అలా కనివినని (ప తాపంతో శృతుసేన చెండాడుతూవున్న వృవ 
సేనుడితో నకులుడి కొడుకు శతాసీకుడు డీఫొన్నాడు. మంచివాగా 
చికిలిపెట్టిన పది'బాణాలు కొట్టి అతడి శరీరం చీలికలు చేసేశాడు. ఒక 

డారయిన బాణం వేసి అతడి జెండా నరికేశాడు. ధనుస్సు విరిచేశాడు, 

అంతలో శ తాసికుడి అన్నదమ్ములు (పతివింద్యుడూ, (శుత సోముడూ, 

(శుతకీర్,, (శుత సేనుడూ వచ్చి కలిశారు. శ తాసీకుణ్ణ వెనక పెట్టి 

రకర కాలచాళాలు బాగా సానపట్రినవి పృవ నేనుడిమోాద కురిపిం'చారు. 

అశ్వళ్థామా మొదలైన యోధులతో వెళ్ళి మనవాళ్ళు వాళ్ళని ఎది 
రించారు, ఎన్నో అన్ని మహోస్తాలు వేసి ఉపపాండవుల్ని ముంచెత్తారు, 

అదిచూశాడు ధర్మరాజు, కేకయులూ, మాత్స్యులూ, వాంఛచాలుంలకా 

మొదలె న యోధులతో కలిసి మన వాళ్ళషూద విరుచుకుపడ్డాడు. 

దాంతో చేవాసుర యుద్ధంలా జరిగింద భారత యుద్దం, అందులో 

ముఖ్యంగా భీముడూూ, కర్తుడ్యూ, కృపుడూ, దు, అక్వళామా, 

ధృష్టద్యుమ్నుడూ, విరాటరాజూ (పపచంచమూర్తులయిపోయారుం 

ఈవడుగురూ వడుగురు సూర్యుల్తా [ప కాళించారు. కొంత సేపు యుద్ధం 

జరిగేసరికి పాండవుల బే పై చెయ్యి అయింది, వాళ్ళ(ప్రతావం భరించ 

లేక పోయింది మనసేన. దాంతో వెనకంజ వెయ్యడ మారంభించింది. 

ఎక్కడ లేని ఏరా వేశమూ పుట్టుకువచ్చింది (దోణాచార్యులికి. 
“ఆగండీ, ఆగండి” అంటూ అదలించాడు మనసై నికుల్ని. తూణీరం 
గటిగా బిగించుకున్నాడు. ధనుస్సు సారించాడు. “ధర్మరాజు దురుసు' 
తసం చూశావా?” అంటూ తనసారథిని పాచ్చరించాడు =“ వంతం 

వొదిలేసి పారిపోతున్నాయి మన సేనలు. ధర్హ రాజు ఆట కట్టిస్తే 

ఈగొ( రెలమంద నిలబడదు, ధర్మరాజూ, ఛీముడూ, సాత్యకీ, విరాట 
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రాజూ (దుఎదుడూ, శిఖండీ, ధృష్టద్యుమ్ను డూ ల ఏళ్ళా నాతో 

ధనుస్సుప క్షు వాళ్ళు ! అన్షునుడు మాతం ! నేను నేర్పి విలుఎ ద్యేకదకా 

అతడిది! అదీకాక, వొళ్ళు దాచుకునే సమయం కాదిది జయమూ+, 

కీర జూ రుకోవలిసిన వేళ ఇదె. నువ్వు అబమత్తుకిషయి రథం నడిపించు. 

చేతులు తీటతీ శేట్టు ఈరథాల రాళ్ళని నేను వేటాడ తాను” అన్నాడు. 

క్షణ౦లోతప్పిపోయాడుధర్మరాజు 

(వోణుడి హెచ్చరికతో శరీరం వుప్పాంగినట్టయింది అతడి 

సారథిక. పగ్గాలు సడిబీంచి గు గొాబమోద చబుకు వే శాడతడు. ధర్మ 

రాజు చందపతాకానికి సూటిగా పరిగత్తింది రథం, ధర్మరాజుని 

వెనక్కి. పెట్టి ముందుకివచ్చ్చా ము వాండన సేనలు. ధర్మ రాజుముందు 

సెట్లనికోటబలా నుంచున్నా యవి. నాలుగుదంతాల మదపు కేనుగు 

లాగ వాటిమోదికి వురికాడు (దోణసేనాని, అతడి దూకుడు చూసి 
పాయలయిపోయిఐది వాండవ సై నాం. బాణాలతో భూమి ఆకాఫవమా 

క్పేస్తూ ధర్మ రాజుమోాద క లబడ్డాను (దోణుడు. 

చలించ లేదు ధర్మరాజు, దెబ్బకి 'డెబ్బ తీసి ఎదిరించాడతడు, 

బాణాలతో ముం చెతి వొదిలి పెట్రాడు (దోణాచార్యుల్ణి, రవం తా 

ఆX౫ లేదు (దోణుడుం నొొడై న వొక బొ+ం జేసి ధర్మ చాబు ధనుస్సు 

భళ్ళుమనిపిం చెసి, దగ్గిరికి దూసుకుపోయాడు. 

సయ్యదంవాంగినట్టు మీదికి వచ్చేన్తూవున్న (దోణుణ్ణి వనా 

పొడ్డులాగ అడ్డుకున్నాడు ధర్శ రాజు చకరతుకుడు పాంచాలకుమూా 

రుడు సుకుచూరుడు, సానపట్రిన బా, మొకటి (దోణుడి ఎదురొమ్ము 

నాటుకుపోయినట్టు కొట్టాడతడ . సెబానంయకే సెచొసని సుకుమారుణ 
మెచ్చుకున్నారు పాండవ సెనికులు. సింవాదానాలువే శారు, 

ర్ాజు 
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పెద్దగా విపీన్నే ఆల్వా మున శారి చ్చులాగ గెచ్చిపోయాడు 

దోణాచా “సర్గలు. అం నటుని త బ్లూ కాయా రువ సుకుమూరుణ్ణి 

వాతవాంగ్నోశాకు. ఆవూాప్వుని సెల్ఫి థర 4 రాజుమోావ విరు దుక పడ్డాడు, 

ఒళ్లో కోీముకుంటూ వొకడు ముందుకి నచ్చారు పాండవ 

యోధులు. ధర్మరాజుని ఇెన క | దోణుకివో కలబడ్డారు. 

మరింత జని గ ఫెళ ట డాని “కక్కిన (చోణుడికి, అయిదు 

బాకాలు కాకి నవా లంట్లో నం! లు చేసి 

సహా దేవుణ్ణి అడ లెత్తి చాకు, తోమి ఏభాణాలతో విగాటరాజుని 

ఏీగనొట్టాడు. వకు బాణాంనో $ాత్యకిని ”లఅనరదించాకు తలొ మూడు 

బాణాలు గువీ చఛాపసెక ఎనుాళ్ళని తని సాకు, ఇరవె చాణాలు 

గుప్పించి-జ ే కా కణ్లినా ఫో సి జనిపింగాను. పన్నె౧డేసి బాణా 

కొట్టి శొఖ్లుండిసి, నగరా జాని నష. మ ఎకు సే వ యోాధుణ్లల్లా 

ఎడా పెడా నాది వొకలిపెట్టాను. ంవరిఏి అలా తరిమేసి ధర్మ 

రాజుమోూద పడ్డాడు నళ శా మెపంస్తున్న నాణాల అతడిమోద 

రువ్యడ మూరంఖించాడు, 

అంతలో యుగంభరుడని వొక రాజు మఫ్యగావచ్చి అడ్డుపడ్డా వు 

నవ్వాడు (దోణుకు. ఒకే ఒక్క బాణం గొ అతణ్ణి వారీ అనివీంచేశాడుం 

కేకయ రాజులూ (దుపదుడూ, ఆతడి క్షాతులు సింవా సేనుడూ 

వ్యా(ఘదత్తూ మొదలైన న సో ఎంతోఅంత మంది 
వచ్చి (దోణుత్లో చుట్టుముట్టారు అద్బుత మైన కెొర్యపరా(గమూలు 

(పదర్శించారు. సింవాసేనడూ, వ్యా(ఘడత్తూ తెగించి పోరాడారు. 

నానార కాల అస్తాలూ (పయోగించి (దోణుణ్లి నొప్పించాగు, 

కళ్ళల్లో చింతనిప్పులు కశ్కాడు (దోణుడు- బాగా చారు 

పట్టిన "రెండు బాణాలు వొదిలిపెట్టాడు. న్యా(యడత్తు, సింవాసేనుల 

కోంఠాలు నరికేశాడు. కుండ భూఒ తోకూడా వాళ్ళతేల కాయలు కింద 
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పడగొట్టాడు, ఇక తక్కిన వాళ్ళని కాళ్ళూ చేతులూ కదపడానికి 

ఫీలుతలేకండా కంగారువేసేశాడు, వనక్కి. తరి మేశాడు. మరుక్షుణంలో 

మళ్ళీ ధర్మ్శరాజుమోది కురికాడు. 

“ద్రొర్రకిపో యాడు ధర్మ రొజూ”? 

“అదిగో అదిగో పకేశాడు (దోణుడు”” 

“దుర్యోధనుడికి పట్టపగ్గా లుండవిక ౫” 

“అంధ రాజు ఆనందించినట్టు వాసి నాపురం పట్టుకుపో తొడు.” 

ఇలా చెరికేకలు వేస్తున్నారు పాండవసెనికులు. తడబడి 

పోతున్నారు వాళ్ళు. కలత పడిపోతున్నారు. ఇంతలో దిక్కులు 

బద్దలై నట్టు అదలిస్తూ ఆమాంతంగా వచ్చి పడ్డాడు అర్జునుడు. అతడీ 

రథ వేగానికి గడగడలాడిపోయింది భూమి. మెరుపుల్లా అవుపించాయి 

'తెల్లగు(రాలు, ఆకాశం కవ్పేశాయి బాణాలు. రావడమూ్మూ 

(దోణుడిమోూద కలబడడమూూ అిపృలో జరిగిపోయాయి. తణంలో 

తప్పిపోయాడు ధర్మరాజు. 

అర్జునుడు రావడంతో శు శారవపీరులు యావన్మంది పెన్యా 

లతో వొక్క పెట్టుని పరిగెత్తారు. (దోణుడికి దన్నయి అర్జునుణ్ణి 
ఎదిరించారు. 

అసలే వివ్యచ్చాడు అర్జునుడు. చిచ్చులపిడుగులా చెలగి 

పోయాడు. ఘోరా కారుడయిపోయాడు, వరసపెట్టి గాండీవం మోయిం 

వాడు. కరుకయిన బాణాలు జడివానలా వడివడిగా కురివీం:చాొడు. 

రక్తునదులు పారించాడు. ఆరక్కనదుల్లో కపాలాలే రాళ్ళు. మెదడూ, 

మాంసమే బురద. ఎముకలపొడి ఇసక. 

నూర్యుడు అస్త్పగిరిమాటుకి దిగిపోయాడు. అర్జునుడి బాణా 

లతో ఆకాశం క్ప్చేసి అసలే చీకటిగావ్రుంది. దానికితోడు సాయంకాల 
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మయింది చివా చీక టిలా అయిపోయింది రతం తమవాళ్ళెవర్" 5 

పయివా ఖ్ళెవకో కనబడ లేదు కారవ్రలికి. 

(దోణుడూ, దురో(ధనుడూ కలిసియుద్ద మూ జేళారు సెన్వాలు 

"వెనక్కి. మళ్ళించారు. 

పాండవజశజేనలో విజయదుందుభులు మోగాయి పాంచాలులవొ, 

“శేక యులూ 'మొద్నలెన తన వాళ్ళ (పశంసా వాక్యాలు వింటా అర్జూ 

నుడు తేన నేనలు మళ్ళించాడు. అన్న గారిని సేవిస్తూ శిబిరానికి మళ్ళాడు. 

“రెండు సేనలూ అలా విడిదలు చేరుకున్నాయి. యథోచికంగా ఆరా(తి 

గడి పాయి, 

పన్నెండోరో జు 

మర్నాడు తెల తెలవా చేసరికి ఉభయపసప మోలనాళ్ళూ ఎంతో 

అంత ఆటోపంగా యుద్ద సన్నా పోలు "మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు మెల్లి 

మెలి గా దురోగధముడి దగ్గిరికి వచ్చి (దోణాచార్యులు అన్నాడు 

ఆయన మొపాంలో సిగూ విచారమూ వట్టిపడుతున్నా యి. శ్ 

రాజూ నేను ముండే చెప్పాను. అనునును డగ్గిరవుంకు ధర్మరాజుని 

పట్టుకోడం సావ్యపడదు. ఎవరైనా వొకరు పౌగువం చూపించి 

అతణ్ణి దూరంగా తవ్పించారో - ఇక అడిగావ్యా వొ.పపుమోద ఇ క్త 

సాను ధర్మరాజుని. ఆర్జునుడు వొక్కడూ తప్పించి వెయ్యిమంది రాని 

దుళ్ళనా శ్రుస్తాను. అర్జునుడు లేనపూడు ధర్మ రాజు rr 

నుంచున్నా డో దోొరికిపోయాడన్న మాయే, సంచేవాం లేదు. లేదూ 

పారిపోతొడు, మరి కావలిసించేముంది!? మనం గాల్సేశా మన్న 

మాకు.” 

“మాదవొకమాట మహరాజా అంటూ అందుకున్నాడు 

సుశర్శు -- “అర్జునుడు ఎప్పుడూ మమ్ముల్ని అవమానం చేస్తూ 
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వుంటాడు, అంచేత అతడంటే ఎపూడూ మాగుండెల్లో చుండుతూనే 

వుంటుంది. ఎఫస్టాడు అతళ్లి చంపు జామా అని చూస్తూనే వుంటాం, 

అదీ కాక, నీకు మాటఇచ్చీ ఎంతో కాలమయిపోయింది. ఇవాళ 

యుద్ధంలో అతడన్నా చవ్యాలి, లేదా మేం (తిగర్తులమన్నా చవ్యాాలి. 

అంతే. ఇంకోలాగ జరగడానికి వీలులేదు. అతడితో వళే రాహోోరి 
పోరాడతాం, ధర్మ రాజునించి తప్పింది దూరం బట్టుకుపోతాం, 

నీఅభీవ్రమూ నెరవేరుతుంది. మా[కోథధమూ తీరుతుంది. బావుం దా” 

అన్నాడు. 

“ఆవును, అర్జునుడో మనమో ఇవాళ తేలిపో వాలి సుశర్శని 

బలపరుస్తూ అన్నారు అతిడి తమ్ములు సత్య_వతుడూ, సత్యకర్నుడూ, 

సత్య వర్ముడూను. (తిగర్హ సేనలోవున్న వేలాది రథాలవాళ్ళూ అవే 
మాట అన్నారు. కణాలమోద పదివేలమంది అలాసిద్ధమయారు, 

శిలీంధ, మగధ, మచ్చి ల్లిక, తుండి కేరళ, మాళవ చే శాల రాజులూ 

బంధుమిత్ర నహితంగా వాళ్ళతో కలిశారు. వీశావేశంతో మీసాలు 

మెలి వేశారు. ఉ దేకంతో పంతౌలు పలి కారు. ఇలా లెక్క్మా_జమౌా 

లేనంతవముంది తీ మూరయారు. అంతమంది నేతులుపూనుకుని మంగళ 

స్నానాలుచేళారు, ఆభ్ర ణాలు పెట్టుకున్నారు. తుణీ రాలు కట్టు 

కున్నారు. ధనూ ణాలు పట్టుకున్నారు. అగణ్ను లుపూజించారు, 

యానన్నందిఎదటా అగ్ని సావి గా “అర్జునుణ్ణి చంపుతాంొ అంటూ 
(పమాణాలు చేశారు, “అతో చంపంబే వెనకడుగు వేశామూ, 

గోవా త్వా, ఊహా త్వా: (బవ్మాహ త్యా చేసినపాపాన పోతాం. 
(బహ్మస్వం వారించిన వాళ్ళూ, పరస్త్రీని హరించిన వాళ్ళూ, పగధనం 
కా జేసినవాళ్ళూ, శరణన్న వాళ్ళని రత్సీంచని వాళ్ళూ, అబద్ధ మాడిన 
వాళ్ళూ, కల్లు తాగిన వాళ్ళూ, యాచకుల్ని వాధ పెట్టిన వాళ్ళూ, 
కొంపలు తగల బెట్టిన వాళ్ళూ, దాచుకున్న ది దోచుకున్న వాళ్ళూ 
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ఎలాంటి దుర్గతుల పాలవు తారో అలాంటిదుర్లతుల పాలవు తాం, అర్జునుడు 
మీాదికి వస్తే ముఖాముఖ మడమతిప్పకండా యుద్దం చేస్తాం, అరు 

చూసాం. “is, స్వర్లనమూ చూరగొంటాంో అంటూ వొట్టు 

“పెట్టుకున్నారు, 

ఇలా సంశ ప్తకులు (యుద్దంలో వెనక్కి._తిరగ్గమని వొెట్టుపెట్టు 

కున్న వాళ్ళు) యావన్శందీ రేథాలెక్కి "పెద చతురంగ నేనతో 
యుధ్ధానికిబయలు బేరారు, చెప్ప లేనంత సంత వంచాడు దుర్యోధనుడు. 

అ వాళ (దోణాచార్యులు గరుడవ్ర్యూవాం వన్నాడు. దానికీ 

తానే చుంచువయి నుంచున్నాడు, దురోోధ నుడూ, అతడితమ్ములూ 

దానికి తేల, కృ వాచార్యులూ, కృృతవర్శా ౯ గింహాళం, ఆభీరం, 

శరారసేనం, కేకయ చేశాల రాజులు మెడ చాపహ్తికుడూూ భూరి 

(శవుడూ, సోమదత్తూ, శల్వుడూ కన ర్య అశ్వ తైమా, సుదశ్షీ 

ణుడూ, విందానువిందులూ ఎడమరెక్క-. శకున, పొండక, కళింగ, 

అంబపఫ్టు, మూగధులు వెన్ను. నానా చే శాల రాజులూ, కర్పుడూ లోక 

జయి(దథుడూ మొదలైన మహారథులు శరీరమంతటా సర్లు 

కుని, వ్యూవానికి బలమూ, అందమూ తీసుకువచ్చారు. వ్యూహాం 

వ్యూూహమం తా తుఫానుసము[దంలాగ ఉత్సాహనృత్యం చేస్తున్నట్టు 

కళ్ళ వేడుకయి కనిపించింది, వ్యూవాంమధ్య భగదత్తుడు పేద్ద వనుగు 

మోద ఉదయపర్వంతంమిది సూర్యుడిలా (ప కాళించాడు. 

“యుదానికిరా” 
@ 

ఇక్కడ ఇలా గ రుడవ్యూహం తయారవుతూవుంది. అక్కడ 

ముందు వెళ్ళిన సంశ ప్తకులు = (తిగర్పులూ మొదలై నవాళ్ళు పాండవ 

చీనకి దవ్నీణంగా వెళ్ళారు. యుద్ధానికి రమ్మని అర్జునుళి కవ్వించారు, 
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కకత; పయ్యాం. అనుమతించు” అన్నగారి అనుమతి కోరుతూ 
అన్నాడు బిద్దుశుకు అ సున గా అత కి తమ్ములూ యు కా క పిలు 

స్తున్నార నన్ను. సన్ను కాదన్నట్టు వూరుకోడం పౌరుమం తక్కువ 
పని. అంచేత సెలవియ్యి. వాళ్ళని నురుమూాడ తాను. వెళ్ళకపో లే 

మాత్రం ఛాధపడతాను. ఇదేదో (ప్రమాదమనుకోకు ఈగన్నా 
వాలదు విమోదొ అన్నాడు, 

శ(దోణుడి బలమూ, కౌర్యమూ మనకి తెలునుకచా ఫో 
అన్నాడు ధర్మరాజు - “అతడి పూనిక బొంకు సె య్యాలి మసం. 
దీనికి ఉపాయ మేసిటో నువ్వే ఆలోచించు మరి.” 

“దానికి ఇదిగో అతడున్నా డు” పాంచాలప్రుడై న సత్యజత్తుని 
యూపిస్తూ అన్నాడు అర్జుషుడు = “పూనిక్కా బలమూ, ఇదెర్యమూ, 

శ 'ర్యమూ-అన్ని టిలోనూ అందె వేసిన చెయ్యి ఇతగాడు. అన్ని విధాలా 
నిన్ను కనిపెడ తా డివాళ, ఇతడు వున్నంతవరకూ నీచుట్టుపక్కొ_లికి 
రాలేడు (వోణుకు, రవంతా భయవడనక్క..ర లేదు నువు(. ఇతడు 
శ తువులచేత కూలిపోయాడే అనుకో ఆప్పూడు మరి యుద్ధంలో నిలవ 
కూడదు నువ్వు, తప్పుకు వెళ్ళిపోడమే మంచిది. తప్పనిసరి వచ్చింది 
నాకు. కాకపో తే ఈఆలోచనే అక్కర లేక పోను, యుద్దానికి విలి స్తే 
వెళ్ళకపోడం మగతనం కాదుకదా! వాళ్ళని వాత వాంర్చడానికి 
అనిమతిం చు, వెళ్ళివస్తాను” అన్నా డు 

చివరికి “నెకీ” అని సమ శ్రతించాడు ధర్మరాజు, చేతులు 
జోడించి నమస్కరించాడు అర్జునుడు, అన్న గారి ఆశ్టీర్యాదం పుచ్చు 

కున్నాడు. సంత్రో వంతో నుప్పాంగుతూ సంశ ప్రకులదిక్కు_ రథం 

నడివింధదాడు. 

అర్జునుడు అలా వెళ్ళడంతో నే మనవాళ్ళ సంతోషానికి 
సరిహద్దులు లేనట్టయిండి. “కారవ్రలు గరుడవ్యూవాం పన్నారు.” 
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అదం-తా చూాసి, ధృవప్పద్యుమ్ను ల్లి హెచ్చరిస్తూ అన్నాడు ధర్మరాజు - 

“దీనికి తగినట్టు మండలార్ధవ్య్యూహం పన్నాలి నువు, ” 
ధర్మ రాజు ఆ చేశ పకారం మండలార్థవ్య్యూహం పన్నాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఇలా దిట్టమైన సన్న్మావహాంతో ఉభయసేనలూ 
యుద్దానికి సిద్ద పడ్డాయి, శంఖాలూ, ఛేరీలూ మోగాయి. మంచి 

నడివానా కాలంలో పొంగిన గంగాయమునల్లాగ రెండు సెన్యాలూ 

కలబడ్తాయి. 

“ఇదిగో, ఈ (బావ్నాడిచేతుల్లో నేను పడిపోకండా చూడాలి” 

దోణుణ్తి చూవిస్తూ ధృషద్నుమ్నుడితో అన్నాడు ధర్శరాజు - 
లు! బాణాలు Writ Hes See 

“నేనంటూ అడ్డుంకు -” నవ్వుతూ అన్నాడు ధృష్టద్యు 

ముడు - “*దోణుడా నీదగ్గిరికి వస్తాము? ఇం తెందుకూ నన్ను 

అతడు గెలవడమం కే కల్లోవ్నార్త అని నమ్ము.” 

ఇలా అంటూనే తనపావురం రంగు గురాల రథం (దోణుడికి 

ఎదురుగ్గా పోనిచ్చాడు ధృవన్టద్యుమ్ను డు. ఓం ప్రథమం7ా భృహ్వద్యు 

మ్నుడు ఎదురవడం తనకి అరిప్రదాయకం. అంచేత అతణ్ణి 

చూడడంతొచే మొహం చిన్నబుచ్చుకున్నాడు (దోణుడు. అతడి 

దిక్కు-క ఖ్ళె త్తి చూడ లేకపోయాడు. చూసిచూడనట్టు మొహం తిచ్పేసు 
కుని పాం'చాలసేనమోద విరుచుకుపడ్డాడు. జాణాలమాద బాణాలు 

గుప్పించి సేనసేనంతొా పాయలుపాయలుగా చేసేశాడు, ఇక్కడ ఇలా 

పుంది. అక్కడ అర్జునుడి సంగతి చెపుతాను విను. 

సంశ పక్షులు 
అనాలని 

ఆకలితోవున్న సింహూం లేళ్ళమిాదికి వెళ్ళినట్టు సంశ ప్తకుల 

మిోదికి వెళ్ళాము అర్జునుడు, అతడు వచ్చేసరికి నెలవంకలా వ్యూవాం 
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వన్ని సిద్ధంగా వున్నారు స_శ ప్తకులు, ఆర్జునుక్లో చూడగానే పొలి 

శేకలు "పెటి అడే తిరగబడడం తిరగబడ్డారు. 

“కృపా, వమూూశాెవా?”” అదంతా చూస్తి చిరునవ్వుతో 

కృష్ణుడితో అన్నాడు అర్జునుడు __ “ఎందుకో వీళ్ళకీ పొంగు ) సంతో 

వంలో పడి తమన, ఎదటి వాళ్ళసీ తెలుసుకోలేక పోతున్నారు ! క్రొవి 

పోయి పాపం, తమచావు తాము కోరుకుంటున్నారు. అయితే వొక 
విధంగా వీళ్ళ సంతోవమూూ సార్ధక మే అంటాను. వమంటావా ? 

దు ర్మార్లులికీ లభిం చని సద్దతి, నాదివ్యాస్తాల పాల బడీ లభిస్తుంది వీళ్ళకి. 

అంచేత యుద్ధంలో పఏీళ్ళనిర్భ యత్వమూ, ఉ త్సాహమూనిరర్థ కం కాదు,” 

ఇలా అంటూనే జేవద త్తం పూరించాడు అర్జునుడు. ఆ శంఖ 

ధ్వని ఆశాశవముంతటా వ్యావించింది. సంక ప్పకుల గుండెలు చెదిరి 

పోయాయి. వాళ్ళ అభిమానమూ, ఇ్రుర్భమూ పటాపంచలయి 

పోయాయి. చి (_తాల్లోని బొమ్మైల్తాగ యావన్న్మందీ చలనం వేకండా 

వుండిపోయారు. ఒక్కు_డినోటా మూాటలేదు. కొంతసేపటికి గాని 

శతెలివిరాలేదు. 

శలిపిరాగానే వొకళ్ళ నొకళ్ళు పురకొల్పుకున్నారు సంశప్త 

కులు. అంతమందీ వొక్కొ-పెట్టుని అర్జునుడిమాదికి ఎగబడ్డారు 

జడివానలాగ అడే కురివించాం బాణాలు. 

అర్జునుడు గాండీవం సారించాడు. దూరదూరంగా వున్న 
వది హేను వేలమంది రథాల వాళ్ళని త ణాలమూచ కూలగొట్టాడు. 

తలో పచేసిబాణాలు కొట్టారు సంశ ప్తకులు. మూూడేసిబాణాలు 
ఫొట్టి మంటలు పుట్టించాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ అయిబేసి బాణాలు 

కొట్టారు సంక్ల_ప్తకులు. అెండేసిబాణాలు వేసి కవ్య్యూ శెవ్వూ మని 
వంచాడు అర్జునుడు 



సుబాహుడు సూటిగా పదికాణాలు అన్టునుడి కిరీటంమిద 

తగిలించాడు. అర్థునుడు -ఎచడివి-ద వ రంలా కుమ్మరించాడు బా ణాలు 

సుకర్మ సుంథుడూ, సుధన్యుడూ, సుచావాుడికి తోడయారు, 

అర్జునుడిమోద విరగ బడ్డారు. 

వాళ్ళు ఆకే వచ్చారో లేవో వాళ్ళ జెండాలు ఎగరగొ మేశాడు 

అర్జునుడు. సుధన్వుడిగు._ రాలు చంపేశాడు, ధనుస్సు విరిచేశాడు. 

ఉత్కరక్షణంలో అశడిశలా నరికేశాడు. ఆవూపుని తేక్కి  నరథాల 

మోద పడి రెండు వేలమంది రథికల్ని ఠారుమనిపించేశాడు. దాంతో 
జజ్జరిల్లిపోయారు సంశేప్కకులు. అర్జునుడి ఎదటికి వెళ్ళడానికే జంశే 

శారు. దూరదూరం తప్పుకున్నారు. గుంపులు గుంపులయిపోయ రు. 

దుర్యోధనుడిదండుపక్క_కి చరుకోడ మూారంభిం'చారు. 

“ధయపడకొండీ, వెనక్కి. మళ్ళండీ” భయ(భాంతులయి వెన 

కంజ వేస్తూవున్న సంశప్తకసెన్యం హాచ్చరిస్తూ శేకలు జేశాడు 

సుశర్శ జా “ అర్జునుణ్ణి ముందుమాతం ఎరగరా ? రారాజుముంను 

పలికిన పంతాలు మరిచిపోయారా! ఊరికే ఎెళిలే మనకపథం 

వమయినట్టు?” అంటూ థైక్యంచెన్సి మళ్ళించాడు, అతడి హెచ్చరి 

కతో సంశప్పకులు మళ్ళీ వెనక్కి. తిరిగారు. ఒక్కపెట్టుని అర్జునుణ్ణి 

చుట్టుముట్టారు. 

ఉబఎక్కు_డ! ఎక్కడ?! వడీ అక్టునుడుూ” అంటూ వచ్చి 

నారాయణగో పాల సేనకూ జా సంశప్కకులతో కలిసింది. చాంతో 

మరింత ఉత్పాహంతో ఉప్పొంగింది సంశప్పక సేన. నేననేనంతా రణ 

వాడ్యాలతో గుబగుబలాడీపోయింది. 

ఉబాందిలో (పాణాలున్నంతవరకూ వూరుకోరు (తిగర్హులు” 

కృష్ణుడితో అన్నాడు అర్జునుడు- “ఇపుడే వీళ్ళని వాతమార్చి మరీ 

పోదాం. అటూ, అటుపోసీరథవిి అన్నాడు. అతడు ఎక్క-డికిపోని 
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అంటే అక్కడికలా మనరథికులమిోడికి రథంపోనిచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు 

తెల్లని మేఘాలతో వున్న విమానంలా తెల్పగురాలతో పరిగె తింది 

రథం, రథంమిద జేవేం[దుడిలా అవుపించాడు అర్జునుడు. తణంలో 

మండలా కారంగా తిఠేది రథం, తణంలో ముందుకి వురికేది, 

తణంలో వెనక్కి వచ్చేరి. 

అలా చిత్ర విచిశ్రగతులతో నలిశేగిపోతూ వున్న అనుడి 
రథంచూసి బాగా వొళ్ళుమండింది నారాయణగోపా లసేనకి. అరు 

నుడూ, దుర్యోధనుడూ సపోయంకోసం ద్యారకానగరం వెళ్ళినప్పుడు 

తమనికాదని శీకృన్లుణి కోరుకున్నాడు అర్జునుడు, ఆ ఈసు బాగా 

వుంది వాళ్ళకి, అంచేత అర్జునుణ్లే, కృముల్లే రకరకాల బాణాలతో 

ముంచ తిరు వాళ్ళు. 

అర్జునుడు చేవడత్యం పూరించాడు. (బహ్మాఇచ్చిన మవో్యస్త్ర్రం 

(పయోగించాడు. మహారాజా, ఆమహ్మోస్త్రం అద్భుతే మెంది. సంశ్లే ప్త 

కులలోనూూ నారాయణగోపాలసేనలోనూ (పతీ సె నికుడికీ త్న 

ఎద టివాడు అర్జునుడీలా అవువీంచాకు. డాంతో వొకణ్తూకడు చేతికి 

దొరికిన ఆయుధంతో కొట్టుకన్నారు. తనలో తామే చంసృకున్నా రు. 

అలా కొంతజీపు తనపని తాను చేసేసి శాంతించించా దివ్యా(న్ర్రం. 

వాత వాలిపోయిన వాళ్ళు వాత వాంగిపోగా మిగిలినవాళ్ళు మళ్ళీ వీరు 

చుకు పడ్డారు అర్జునుడి మిాద. అర్జునుడి రథమూూ, గు రాలూూ జెండా 

కూడా కనపడకండా దారుణమైన ఇకాణాలతో కప్పెట్టారు. 

అరికాలివుంట నెలి కెక్కింది అర్జునుడికి, అగ్ని శిఖల్లాంటి 

బాణాలు వేశాడు. వాళ్ళజాణాలన్నీ కాల్చి బుగ్గిచేనేశాడు. లెక్కా 
జమా లేనంతమందిని యమలోకం పంపించాడు. భయంకరంగా అట 
వీసం చేశాడు, 
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అంతూ ఆపూ తేకండాపుంది సంశప క సైన్యం. తుండీ, మగభా, 

"కేరళా నుచ్చిల్లికా జేశాలవాళ్ళు అచేపనిగావచ్చి పడుతూనే 
వున్నారు. వాళ్ళందరినీ విడుపూ విరామంలేకండా అర్జునుడు చంపు 

తూనే వున్నాడు. రకరకాలబాణాలు వేస్తూ నేవ్రన్నాడుం వీనుగు 

పంటలు చేస్తూ నేవున్నాడు. ఎంతచంపుతూవుం శే అంత విరగబడుతూనే 

వున్నారు. ధారాపాతంగా శరవర్ష ౦ కురిపిస్తూ చేవున్నారు. గు రాలూ, 

వనుగులూ రథాలూ, పచాతులూ వుప్పెనలా వచ్చి పడుతూనే 

వున్నారు ఆశ్చర్యం ! అంతమందిని చించిచెండాడుతూనే వున్నాడు 

అర్జునుడు, 

కేనెటీగల్లాగ మాటిమాటికీ వొదలకండా మూదపడుతూనే 

వున్నారు సంశప కులు, కందిరీగల్లాగ ఆ(కమిస్తూ నేవున్నారు. కాకు 

లాగ, కోతుల్లాగ-ాఎన్నివిధాల చీకాకు పెట్టాలో అన్నివిధాలా 

చీకాకు పెన్లేస్తున్నారు. అందులో కొందరు మరీ వీరావేశం చూసె 

టారు. రథాలూ, వనుగులూవంటి దిట్టమెన వాహానాలు వొదిలేసి 

వాల్లు గు_రాలమోాద సవారయారు. వె రిఉత్చావాంతో చిందులు 

తొక్కారు. కృష్ణుల్తో, అర్జునుల్లో పశ్రుద్దామంటూ పొలికేకలు పెట్టారుం 

గపంపులుగుంపులు అతడిమోద పడ్డారు. అతీడి కాలూ చేతులూ కదప 

నివ్వలేదు. కంటికి కనపడనివ్వ లేదు, 

శదారికిపోయారు దొరికిపోయారు కృృహ్లైర్టునులు”” 

“అయిపోయింది. 

“అదిగో చచ్చిపోయారు.” 

అంటూ సింవానాచాలుచేశారు సంశప్కకులు. ధణంధణా రణ 

దుందుభులు మోయించారు. శంఖాలు పూరించారు.” 

“అర్జునా, ఎక్కడున్నావు ”” చెమట్లుపట్టిపోయి ఉక్కిరి 

విక్కి రి ఆయిపోయి కేకవేశాడు సారథి (శ్రీకృమ్తుడు-- “పుం 
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పోయావు? నువు కనపడ్డంలేదు. నాకు మతిపోతూవుంది. మేమో 

(పమాదం రాజేదుకదా! బతిశేవున్నా వుకదా ! సీగొంతుకన్నా. విని 

వీంచు” అన్నాడు, 

(శ్రీకృష్ణుడి మానువభావానికి తలపంకించాడు అర్జునుడు. 

ఉత్పావాంతో గాండీవం సారించాడు, వాయవ్యా.స్రుం (ప యోగిం 

చాడు. తుఫాను గాలికి ఎండుటాకులు ఎగ్షిరిపోయిసట్టు దూర దవూరం 

తుల్ళిపోయారు సంశప కులు. సంతోషీంచాడు (శ్రీకృష్ణుడు. అంతలో 

గబగ శ్రా వడగళ్ళవానలా శూకాలమోాద “బాణాలు విరజిమ్మాఢు 

అర్జునుడు. కువ్పలుకుప్పలు కూలిపోయారు నఎశప్త ఖలు. కొందరి 
తలలు తెగిపోయాయి. కొందరి కాళ్ళు ఎగిరిపోయాయి. కొందరి 
చేతులు వికిగిపోయాయి. వనుగులూ గు(రాలూ పచ ఎడయిపోయాయి. 

రథాలూ ఆయుధాలూ గుండవీండి అయిపోయాయి. రణరంగ 

మంతటా ఎక్కుడచూస్తే అక్కడ ఇచే దృశ్యం, 

(పళయరు(దుడిలాగ కేేగిపోయాడు అర్జునుడు. కన్నుమూసి 
కన్ను తెరిచేలోపున వేలకొద్దిమందిని చంపెయ్యడం మొద లెట్టాడు. 

చిత్రం! ఎంతచంపినా తరగడంతేదు సంశప, కులు. చచ్చిన వాళ్ళు 
చస్తూవుం "టు మిగిలిన వాళ్ళు వెనక్కి తేగ్గడమూ లేదు. (పవావాంలాగ 

పడుతూ నేవున్నారు. అలా కొడుతూనేవున్నాడు అర్జునుడు. 

ఎటుచానసేఅటు ఘోరంగావుంది రణభూమి. వనుగులూ 
గురాలూ సైనికులూ ఎక్కడపడితే అక్కడ కూలిపోతూశే 
వున్నారు, గింజుకుంటున్నా రు, విలావిలాతన్ను కుంటున్నా రు, మూలుగు 
తున్నారు. ఒరిగిపోతున్నా రు. దొర్లి పోతున్నా రు. 

ఇలా కృష్ణార్జునులు ఇద్దరూ దర్శరాజుని వొదిలేసి సంశ ప్తకు 
లతో అనమాన మైన యుద్ధంలో మునిగిపోయున్నారు. ఇక అక్కడవ 
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ధ్ ఉఇరౌసా ఇసా'రా ఇవ్వడంతో చే ఉద ండమెన వాండ న్నసె న్యాలు 

కారవసేనమిద విరుచుకుపడ్డాయి. (బవస్హండమైన పూనికతో వాటిని 
ఎదిరించాడు (దోణాచార్యులు. నీకొడుకు దురు నం వన ధృష్టద్యుమ్నుడి 

మాద క లబడ్డాడు. అతడి సావాసానికి సంతోమీంచాడు (దోణుడుం 

నీ తక్కి.నకుమాళ్ళు దుర్ముఖుడితో కలిశారు, పాంచాలరాజకుమాళ్ళు 

వాళ్ళమిాదికి వచ్చారు. హోరాహోోరి జరిగింది యుద్ధం. 

ఎంత దట్టమెవ మేభఘమై కే వంగాక్క పెనుగాలిముందు నిభా 

యించినిలవ లేదు. అలాగే (ద్రోణాచార్యుల ముఖాముఖి యుద్దంముందు 

ధర్మరాజుయై న్యం తట్టుకో లేకపోయింది. చెదిరిపోడం మొద లెట్టింది. 

చూశాడు. ధర్మరాజు, పీఠనుందరంగా చెయ్యి విసి రాడు, 

వెనక్కి-తగ్గుతూన్న మెన్యం ముందుకి పురికొల్బాడు. జారిపోతూవున్న 

ఆ ర్యం చిక్క-బట్టుకున్నాయి అతడిసేనలు. ఉంగా కౌరవ సేనమిోద 

క లబడ్డాయి. అంతకంశే ఉ(౫ంగా తిరగబడింది కౌరవసేన, దొమ్మో 

యుద్ధం జరిగింది. ఆదొమ్మాలో పెద్దధూలి శెగింది ; సూర్యబింబంక ప్పే 

సింది, చీకట్లు క మ్మేసినట్టయింది. అయితే సైనికులు వేసుకున్న మణి 
భూవణాలుమా(తం కాంతులు విరజి మ్మూయి. వాటి కాంతిలో ఉభయ 

నేనలూ పోరాడాయి. ఉభయసేనల్లోనూ రక్తాలు ధారలు కట్టాయి 

"కీగినధూలళి చివరికి ఆర క్షభారలతో తడిసి అడిగిపోయింది. అప్పూడు 
ఇరుపథూాలూ చెట్రెంచిన తమకంతో తీల పడ్డాయి. ఉభయుల ఆయు 

ఛాలూ రావాడి పొగ తేని మంటలు జేగాయి. అలా చతురంగబలాలు 

యావత్తూ అద్భుతంగా పోరాడాయి. అందులో పదాతుల వజ్బంభణ 

మరీ ఇదిగావుండేది వనుగుల మందలనికాదు గు రాలబారులనికాదు 

రథాల వరసలనికాదు - వేటిమాద పడితే వాటిమోద పడి చంపేసే 

వాళ్ళు వాళ్ళు. చంపడమే కాదు చచ్చిపో యెవాళ్ళు కరాడా. వాళ్ళ 

యుద్ధంచూసి "బేవత లే ని చ్చెర పోయారు. 
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శాతుల పీరవినోదం ఎంతో వేడుక కలిగించింది. రథాలు 

కూూలగొక్తు సే వాళ్ళు వాళ్ళు. పదాతుల్ని పచ్చడిచేసేవాళ్ళు. 

వాళ్ళని నెత్తురులో ముంచేసే వాళ్ళు. ఎదురైన వనుగుల గుండెలు 

చీల్చే సే వాళ్ళు, కొండల్లాగ గుఫీగుభీ కూలిపోయే వవి. 

రథాల వాళ్ళని చెప్పక్కర లేదు. (కోధంతో మండిపోతూ 

రథాలు పరు” తృించేహళ్ళు వాళ్ళు. గురాలు,వనుగులు, పదాతులు- 

ఎవరు వాళ్ళఎదటపడినా సక్కే కింద దొర్హిపోవలిసిందే, అం లేనా 

శరీరం పీసరవీసరలయిపోవలిసిం బే. ఎంతీలేసి మూకలు పచ్చినాస శే, 

ఛిన్నా ఛిన్న మయిపోవలిసిం చే. కుప్పలుకుప్పలు కూలిపోవలిసిం బే. 

వాళ్ళు రథాలు పరిగెత్తించిన చోటల్లా రక్తాలు రొంపులు కావలిసిం బే. 

ఇక వనుగులు మరీ ఇదిగావుండేవి. రథాల్ని కొమ్ములతో 
పొడిచేసి కాళ్ళతోకుమ్మేసే వవి. తొండాలతో వీకేసి విసిశేసేవి, 

చిందరవందర చేసేవి. ,రాతుని పట్టుకుని గుర్రంమో బేసి బాబేసేవి. 
ఎదటి వనుగుదంతం పెరిశేసి పక్క- వనుగుమోద కొళ్టుసేవి. రథాలు 

పట్టి గిరగిరా తివ్చేసి ఆ కాశంమోాడదికి విసి చేసేపిం 

ఒక దగ్గిర కూలిపోయిన సైనికుల రత్న భూావణాలు జీగేలు 

జిెగేలు మెరిశాయి, గీపెడుతూ వనుగులు కూలిపోయాయి. వాటి 
నల్లటి కశేబరాలమోాంచి రక్తాలు ధారలు కట్టాయి. మెరుపులు మెరిసి, 

ఉరుములతో వర్ష ంకురుస్తూన్న్న నల్లటి మేఘాలతో వున్న ఆకాశం 

స్ భృముందు కట్టినట్టయింది. 

మరొకద్ ' గ రాలశ భేబరాలూ రకాతుల శరీరాలూ ముక. 

ముక్క.లయిపోయాయి. రక్తం బురదలో "తేలిపోయాయి, రొద ంబీభ 

తృం, భయానకం వొక్కొ-దగ్గిర ఆాండవమాడి వొళ్ళుజలదరించింది. 
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ఇంకోదగ్గిర రాతులు కూలిపోయి దిక్కూ. తెన్నూ తెలియ 

కండా గురాలు పరిగెతాయి. వాహనాలు కూలిపోయిన యోధులు 

"జీబెల్లాగ తిరుగాడారు. 

రక్రమూూ మూంసమూూ మెదడూ బురదబురదయి రొంవిలా 

తయారయింది, రథాలూ, వనుగులూ, గురాలూ అందులో 

కూారుకుపో యేవి. కాళ్ళుతీసి కాళ్ళు వెయ్యడానికి ఏలయుది కాదు. 

గు(రాల గొరిజలు దిగబడిపోయేీవి, మెదలడానికి ఏలులేక దిగాలు 

పడిపోయే వాళ్ళు యోధులు, పెనగులాడుతూ అలాగే పోరాడే వాళ్ళు 

వాళ్ళు. 

యుడ్డభూమి వొక మహోసమ్యుద్రంలా వుంది. రక్తమే 
అందులో నీరు. గురాలబారులు సుళ్ళు. వనుగులు కొండలు. 

రకక-కాల వావానాలు వోడలు, వీరులవే వ్యాపారులు, తమవంటి 

వాళ్ళు ఎందరో అందులో ములిగిపోయారు. అయినా విజయవాంఛ 

వొదలడంలేదు వాళ్ళని, నిర్భయంగా ఆ మసోసము(దంలోకి దిగు 

తూనే వున్నారు వాళ్ళు. 

మహారాజా ఆదోమ్మో యుద్ధరంగంలో చేన్ని చూసినా, 

ఎవర్ని చూసినా రక్కంతో ఎరుపెక్కే_ కనిపిస్తున్నారు. చిత మేమి 

టంకు అంత మహాయాుద్ధంలోనూ పిసరంత చెక్కు. చెదరకండా 

వహోత్సాహంతో పో రాడుతున్నాడు (దోణాచార్యులు, 

పెద్ద సింహూనాదంచేస్లి విజృంభించా డాయన, వనుగుముందలోని 

'పెద్దవనుగుమిోడికి లంఘించే సింసాంలాగ ధర్హరాజుమిదికి పరిగె త్రాడు. 

అరిచేతిలో _పాణంపెట్టుకుని కళవిలపడిపోయింది ధర్మ రాజు సైన్యం, 

ఈచివరినించి ఆచివరిదాకా భయంతో వొక కోలావాలం ₹ేగి 
పోయింది. అయితే భర్మరాజుమా(త్రం జంక లేదు. మహోన్నత 



1608 వ్యావవోరికాం(ధమమహవోభారతం 

మైన ధీరత్యం కనపరిణా డతడు. ఎత్తిన కోదండం దించకండా 
(దోణుడిమోద బాణాలు గుప్పించాడు. 

సత్యజిత్తూవృకుడూ 

అంతలో అమాంతంగా వచ్చాడు సత్యజిత్తు. అసాధారణ 

మైన బలశాలి అతడు. అద్భుత మైన ెర్యంతొ అతడు (దోణుడి 

మోద కలబడ్డాడు. దారుణమైన బాణాలువేసి నొప్పించాడు. ఒక 

పది బాణాలతో అతడిసారథిని కొట్టి మంటలు పుట్టించాడు, 
చివాల్న చొకచాణం వొదిలాడు (ద్రోణుడు. సత్యజిత్తు 

ధనుస్సు నరికేశాడు. మరో ధనుస్సు తీ శాడు సత్యజిత్తు. అందమైన 
వొడుపుతో వొక ముప్ఫయి బాణాలు (దోణుడిమోద రు వ్యాడుం 

అజేనమయంలో మరో పాంచాలకుమారుడు వృకుడు వచ్చి నత్య 
జుత్తుతో కలిశాడు. ఒక్క_న్రూాపుని అరవై బాణాలు కొట్టి (దోణాచా 

ర్యుల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేశాడు. కోలాహలం చేసి అజే పొగడడం 
పొగిడారు పాండనసై నికులు, 

త్ర భృల్లోో నిష్పూలుకురి కాడు (దోణాచార్యులు. వృకుడివొళ్ళం తా 

తూంట్లు పడేట్టు బాణాలు గుప్పించాడు, సత్యజత్తు శరీరమంతా 
మంటలు పుట్టించాడు, అతడు ఎంతతీ వంగా వచ్చినా తెట్టుకున్నారు 
వాళ్ళు. అతడిసారధిని కీచుకీచు మనికించారు. గు( రాలమిోాద 

బాణాలు నాటించారు. అతడి వేది కాప తొకం వొరిగిపోయినట్టుచేశారు, 
వాళ్ళ దురుసుతనం చూసి పెదవులు బిగించాడు (దోణుడు. 

స త్యజత్తుమోద పదిబాణాలు నాటించాడు, సవ్వుతూ అతడి ధనుస్సు 

విరిచేశాడు? చప్పున మరొకధనుస్స్పు తీశాడు సత్యజిత్తు. అతడూ, 
వృకుడూ కలిసి (ద్రోణుడీ సారథిన్సీ అతడీ ౫ురాలనీ చెడామడా 
కొట్టారు. అతడి వేది కావతాకి మూ పడగొశ్లేశారు, 
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చెప్పలేనంత కోపంవచ్చింది (వోణుడికి. మళ్ళీ సత్యజ్నిక్షు 
ధనును ముక్కలుచేసేఛా డత కు. అవూఫుని మరో నాలుగుకాళ్తాలు 

కొట్టాడుం వృకుడీి నాలుగుగు(రాలూ కూల్చేశాడు. ఇంకో బాణంతో 

అతడి సారధిని చంపేశాడు. మరొకటి జేసి వృకుడిశిరస్సు నరికేశాడు. 

మరో ధనుస్సు పుచ్చుకున్నాడు సత్వజిత్తు. మవోో( జేకంతో 

విజృంభించా డతడు, (దోణుడిమోిద అటే కురిపించడం కురిపించాడు 
బాణాలు. 

అగ్ని బింబంలాగ ఎ రబడిపోయిది (దోణాచార్యుల మొవాం, 

పెదవులు బిగించి వొక్క బాణం వేశాడతడు. దెబ్బతో సత్యజ్ఞిత్తు 
ధనుస్సు భళ్ళుమనిపోయింది. మరో ధనున్సు తీశాడు సత్యజిత్తు. 
అది ఇళ్లు అతడు తీశాడో లేదో, మళ్ళీ విరిచేశాడు ( దోణుడుం 

అలా ఒకదానితర వాత వొకటి-ఎన్నో ధనుస్సులు విరిచేశా డతడు. 
ఎన్ని విరిచే స్తే అన్నీ తీస్తూనే వున్నాడు సత్యజిత్తు. 

“డ్రద్దండుడు వీడు. బతకనివ్యకూడదు. వీణ్ణి” అనుకున్నాడు 

(దోణుడు. మంచిదొక నెలవంక బాణం తీశాడు. ధనుస్సుని తొడి 

గాడు. చెవిదాక అల్లెతాడు లాగాడు; వొదిలిపెట్టాడు. రంయ్యి 

మంటూా "వెళ్ళింది శాం. సత్యజిత్తుతల ఎగ కేసుకు చ -క్కా._పోయింది. 

సత్యజిత్త పడిపోడంతోశే తుళ్ళిపడ్డాడు ధర్మ రాజు. తన 

ఉత్పావామూ, పూనికా ఒక్కొసారి చల్లారిపోయాయి. గు(రాలు 

మళ్ళించి పారిపోడం ఆంకింధుకున్నా డతడు. 

దోణుడువెంటపడాడు 
cc 

పారిపోతున్న ధర గైరాకు వెంటపడ్డాడు (దోణాచార్యులు. 

పాండ వసేనలు యావత్తూ ఒక్క సెట్టుని అతణ్ణి అడ్డుకున్నాయి. దూది 
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గుట్టలమిోదికి పాకిన అగ్నివోోతుడిలాగ ఆ సేనలమిోాద పడ్డాడు 

(దోణుడు; మలమలా మా* డ్చెయ్యడం మొద లెట్టాడు. 

అమాంతంగా వచ్చి అకశ్ణి ఎదిరించాడు విరాట రాజు తము డు 

సూర్యదత్తు, దారెన ఆరు బాణాలుకొట్టి (దోణుల్లి నొప్పించాడు, 

ఉరిమినట్టు సింవానాదంచేఛాడు, ఒళ్ళుముండింది (దోణుడికి. రెప్ప 

పాటులో సూర్యదత్తుతల నరికి పారేశాడు. కుండలాలతో కూడా 

ఎగిరిపోయి కిందవడింది తలకాయ. 

సూర్యదత్తుడు 'తెగిపోడంతోనే, మక్స్య దేశం ఎసెన్యాలు 

చెట్లోపిట్ల అయిపోయియి. అవూవున వేడీ, మగధథా, కేకయ దేశాల 

మసెన్యాలు వెంటాడి తో భపెన్తేశాడు (దోణుడు. కలగుండు “పెళ్ల 

వాడు. అతడి ధనున్సే మెరుపయింది. అలైతొడు ధ్వని వురు 

మయింది. చబాణాలే వర్షమయాయి. ఆలారక్తం నదులు వరదలు 

పారించొడు. మహావీరుడు [దోణనేనాని. 

ఆరకృనదుల్లో వీరుల ఎముకలే ఇసక భేరీలే కప్పలు. 

కవఇాలే తరంగాలు. జెండాలే సుళ్ళు. వనుగుల్యూ గరాలూ 

మొసళ్ళు. కత్తులు చేపలు. తీలపాగాలు నురుగు, 

ధర్మరాజుని పకైెయ్యాలన్న తమకంతో తరుముకు వెళుతూన్న 
(దోణుల్లి యుధామన్యుడూ, ఉ త్తృమాజుడూ, వను ధానుడూ, శిఖండీ 

అడ్డుకున్నారు; తలా అయిబేసి బాణాలు కొట్టారు. ఇంతలో సాత్యకి 

వచ్చి వందా ఇరవై బాణాలు వేశాడు. తతధర్నుడు వచ్చి పది 
చాణాలు గుప్పించాడు. అదంతాచూసి ధర ఆరౌజూ "వెనక్కి. తిరిగాడు, 

పన్నెండు బాణాలు కొట్టి (దోణుశ్లో నొప్పించాడు. 

థృష్టద్యుమ్ను డూ, వేక్ తానుడూ వచ్చి ధర రాజా ముందు 
నుంచున్నారు. తలా మూడేసివందలు బాణాలు 'చోణుడిమిద 
కురిపించారు వీళ్ళేకాకండా ఇంకా ఎంతోమంది పాండవ యోధులు 
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ద్రోణుణ్ణి ముట్టడించారు రకరకాల బాణాలతో అతణ్ణి ముంచెత్తారు. 
జాంతో, నువ్వు మన్నించేరాజులూ, రాజకుమాళభ్ఫూ, ఎంతోమంది 

(దోణుడితో కలిశారు; పాండవులమిద విరుచుకుపడారు. 

కేరిచూడడానికి శక్యం కాకండా వున్నాడు (దోణుడు. ఒక్క 

బాణంతో వసుధానుకణ్ణో శారుమనిపించేశాడు. జ్నేముళ్లి యమలోకం 

పంపేశాడు. యు ధామన్వుణ్ణో, ఉత్తమాజున్షే, శిఖండినీ, సాత్యకినీ ఎన్నో 
అన్ని బాణాలు రువ్వి కీచుకీచు మనిపించాడు. ఇంతమందినీ ఇన్ని 
చెరువుల నీళ్ళూ తాగించి ధర్మ రాజుమోాదికీ వురకలు పెట్టా డతడు, 

మళ్ళీ యుద్ధంలోంచి పారిపోయాడు ధర శ్రరాజుం 

(దోణుడు వెంట పడ్డాడు. అడ్డంగావచ్చి అడ్డుకున్నాడు దృఢ 

సేనుడు. వచ్చీ రావడంతోనే అతడిగ్యు రాలు చంపేశాడు (వోణుడుం 
అతడి సారథినీ నరికేశాడు. జెండా ఎగరగొన్తేశాడు, ధనుస్సు విరి 

చేశాడు. తుదకి ఆతేక్లే నరికి పారేశాడు, 

దోణుడి(పతాపం దుర్భరమైపోయింది పాండవులికి. వారి 

సేనలు చెదిరిపోడ మారంభింణాయి. కౌరవసేన వెంటదరమడం మొద 

లెట్టింది. పరిస్థితి మించివచ్చిందంటూ వార్థ వ్నేవిా, చిత సేనుడూ, 

సేనాబిందుడూ, సువర్చసుడూ, ధృష్టద్నుమ్నుడూ, చేకి తానుడూ, 

శిఖండీ, నాత్యకీ, సుమి తుడూ వొక్క. మొగిలి (దోణుర్లి ఎదిరించారు; 

శ్రాణవర్షం కురిపించారు. 

అందరికీ అన్ని రాపులయి యుద్ధంచేశాడు (దోణాచార్యులు. 

సుమి (తుడ్జో చంపేశాడు. దాంతో మాత్చ్యులూ, పాం'చాలులూ కలిసి 

అతడిమిద పడ్డారు. కాని అతడి బాణాన్నికి ఆగలేకపోయారు, 

తోకముడిచేశారు. ధృష్టద్యుమ్నుడూ, సాత్యక్రీ సనావిందుడూ 

మొదలైన మహారథులు యానన్న్మండీ. ని క్వేష్టులయి నిలబడిపోయారు. 

40 
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ధృత రాష్ట్రుడు : ఆం! అలా నలిచేగిపోయిన దోణాబార్యులు 

ముందు “సే” నని నుంచునే మొనగాడు వొక్కడూ లేకపోయాడోూో, 

పాండవుల్లో? 

సంజయుడు ఏ అవును. అదంతా చెపుతాను, విను. అలా తోక 

ముడిచేస్తూవున్న పాండవ్నసెన్యం చూసి కలకలా నవ్వాడు దుర్యో 
ధనుడు. “చూడూ, చరాడూ” అంటూ కర్టుడితో ఇలా అన్నాడు. 
“తు పానుగాలికి తూలిపోయిన అరణ్యంలా వుండి పాండవసేన 

విన్నావూ, మళ్ళీ బతికివున్నంతకాలం (దోణుడిమోదికి రారు, ఈ 
పీగిపోయి పారిపోయిన వాళ్ళు. అదిగో అదిగో, ఆభీముత్లి చరాడూా! 

తేన చుట్టుపట్ల వొక్కడూ నా అన్నవాడు లేడు. మువహాం చూడూ, 

దిగాలుముంటూా ఎలా వీడోడుతూ వుందో! ఎడా తెరివీ బేకండా 

బాణాలు రువ్వుతూన్న (దోణుత్లో చూాసి ఏడి రాజ్యకాంక్ష. పుస్సుమిని 

పోయినట్టుంది, ఏమంటావు?” 

“వారపడుతున్నావు” అన్నాడు కర్లుడు _ “భీముడు 
అలాంటివాడని ఎన్నడూ అనుకోకు. శ(తువులపాలిటి (బవ్మారాతసి 
అతగాడు బొందెలో (పాణముండగా  మనగెలుఇు సహిస్తాడని 
నము కుం (బవో ండమైన బలవంతులు పాండవులు. వాళ్ళేమిటి యుద్ధం 

మా నెయ్యడ మేమిటి! అసంభవం! అంతేకాదు, వాళ్ళని నువ్వు పెట్టిన 
వాట్లు వాళ్ళు కల్లోకూడా మరిచిపోతా రనుకోకు, వాళ్ళ సేనలో వున్న 
యోాధథులూ సామాన్యులు కారు. వీర త్యానికి పెట్రింది పేరు. భీముణ్ణి 
ముందు పెట్టుకుని, ఇదిగో ఇప్పుడే (దోణుక్లై ముట్టకిస్తారు. తప్పుదు 
చరాస్తూవుంకడుం. అంచేత దోణుడికి (పమాదం రాకండా మనమంతా 
కాసుకోవా లిష్పూడుం అంతేకాని, పాండవులు వోడిపోయా రనుకోడం 
(పమాదం. మొగమాటం లేకండా చెపుతున్నాను, నమ్ము” అన్నాడు. 
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కర్లుడి నోట్లోమాట నోట్లోనే వుంది. హంసరంగు గు_రాలతో 

ధర్మ రాజురథం (పత్యక్ష మయింది. వేరుపడ్డ పాండవ యోధులు యావ 

న్నందీ రకరకాల గు రాలుపూసిన రథాలతోనూ, (బవహ్మోండ మైన 

సె న్యాలతోనూ (దోణుడిమిదికి పరిగెత్తుకు వచ్చారు. 

ధృత రాష్ట్రుడు వ సంజయా, అలా (దోణుడిమిదికి వచ్చిన 

పాండ వయోధుల గురాలూ ఐవి కాస్తవిడమరిచి చెప్పూ, ఎవరెవరు 

ఎలా ఎలా వచ్చారో. 

సంజయుశు ౩ భయంకరమైన వేగంతో గాలిలా పరెౌశ్తే 

గు రాలు ధర్మ రాజువి. వాటి తోకళే నలుపు, శరీరం రాజహంస 

లాగా, వనుగుదంతంలాగా తెలుపు. అతడి జెండామాద (గ్రహాలతో 

కూడా బంగారం చందుడూ నందా ఉపనందా ఆని రెండు దివ్య 

మృదంగాలూ వున్నాయి. యం, సహాయంతో ఆమృదంగాలు రెండూ 

ఎంతో ఇదిగా మోగుతూ వుంటాయి. తేన విల్లు మహేం[దం 

'వోూయిస్తూ వచ్చా డతడు, బంగారం రంగు గఏ(రాలమీాద ఎంతో 

మంది రాతులు అతడివెంట వచ్చారు. వాళ్ళందరి రక్రణభారం తన 

మోద వేసుకుని, బంగారం కవచంతో జిాళ్ళ్ళ వెనక వచ్చాడు మహో 

ధనుర్హరుడు (దుపదమహారాజు. ఎంతటి ధ్యనులయినా సహించుకు నే 

గు రాలు అతడివి. నల్ల చారలదుప్పిరం సగు(రాల రథంమహోదవచ్చాడు 

భీముడు. చేతిలో విల్లు వాయవ్యం భయంకరంగా వుంది. జెండా 

మోద వెండితోనూ, వై డూర్యాలతోనూ చెక్కిన మహాోసింవాం 

క భ్ళుజిగేలుమనివిస్తూ వుంది. అతడివెంట వెండిరంగు గు. రాలు పూసిన 

రథంతో వచ్చాడు యాదవపీరుడు సాత్యకి, చాతకపశ్షీరంగు గ్యురాల 
రథం స్వయంగా తోలుకుంటూ వచ్చాడు యుధామన్యుడు. పావురాల 
రంగు గస రాలు పూసిన బంగారం కలశాల రథంమాద రభసంగా 

వచ్చాడు పాండవసేనాని ధృష్టద్యుమ్నుడు. యుద్దోనా ఇది సత్యధృతీ, 
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(కేశిమంతుడూ, వసుధానుడూూ కాళి రాజు పుత్రుడు అభిభుడూ = 

పళ్ళం తా ధ్ ్రవ్రద్యూమ్నుడి వెంట వచా పరు. (పభ (దక్ ఏరులూ, కాంభోజ 

-జీశయోధులూ అరవై వేలమంది మంచి కాంభోజబేశం గులా 

లతో వాళ్ళ ననునరించారు. తండి కుడిభుజంలాగ ఎ(రటిగు. రాల 

రథంతో వచ్చాడు ధృష్టద్యుమ్నుడి కొడుకు త్యతధర్ముడు. మల్లి 
పువ్వుల్లాంటి కళ్ళూ, పద్శప(తాబ్తాంటి శరీరమూ కల బాహ్రిక దేశం 

గు రాల రథం పరిగేతిస్తూ వచ్చాడు శిఖండికొడుకు తత దేవుడు. 
చిలకరంగు కాంభోజ బేశం గురాల రథంమోద వచ్చాడు నకులుడు, 

పీపుమిాద బంగారం మెరుస్తూవున్న శరభపతాక మకడిది. అతడి 

ధనుస్సు వైష్షవం, మేభఘవర్లం గ రాల రథంతో వచ్చాడు ఉత్త 

మాొజుడు. మేఘంరంగు గురాల రథంమిద గంటా వెండిరాజ 

వహాంసలూ వున్న జెండాతో, ఆశ్వినం ధనుస్సు సారిస్తూ వాయు 

వేగంతో వచ్చాడు సవా చేవుడు. పాటలపుప్పాలవంటి గప రాలు 

పూసిన రథంతో వచ్చాడు విరాటరాజు, శీకయులూ, శిఖండీ, 

ధృష్టకేతూ తమతమ సై న్యాలతో విరాటరాజు ననుసరించారు 

పసుపువర్ణం గు(రాలు గాలిలా వరిగెతిస్తూ వచ్చాడు విరాటరాజు 

కుమారుడు. శకేకయరాజులు అయిదుసమా ఆరుదపురుగులాంటి 

ఎ[రటి గు(రాల రథాలమోడ వచ్చారు. ఈ అయిదుగురి జెండాలూ 

ఎరగా బంగారంలా మెరుస్తూన్నాయి. కురుస్తూవున్న మేఘంలోగ 

బాణాలు విరజిమ్ముతూ పరుగులుపెడుతూ వచ్చారు వాళ్ళు. మామిడి 

చివుళ్ళరంగు గు_రాలరథంమిడ వచ్చాడు శిఖండి. తుంబురు డిచ్చిన 

గ రాలవి* పన్నెండు "వేలమంది పాంచాల రథికుల్లో ఆరు వేలమంది 

అతడి వెంట వచ్చారు. లేళ్ళలాంటి చిత్ర చి తాలరంగుగు(రాలరథంతో 

వచ్చాడు శిశు పొలుడి కొడుకు ధృవ్హ కేతువు, ఎండుగడ్డి పొగలాంటి 

రంగు కాంభోజ బేశం గు_రాలుపూసిన రథంతో వచ్చాడు బృవోత్స 
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(తుడు, పట్టుబట్రరంగు సు రాల రథంతో వచ్చాడు చీనావిందును. 

(కాంచపక్షీ రంగు గు రాలరథంతో వచ్చాడు కాళీ రాజు కొడూకు 

విభుడు. 
మనో వేగంతో పరిగెత్తే గురాల రథమెక్కి వచ్చాడు ధర్జు 

రాజు కొడుకు (ప్రతిలింద్యుడు. అతడి గుచాల మెడలు మాతం 

నలుపు. శరీరాలు యావత్తూ పాలలా తెలుపు. అతడి ప కాకంమోద 

ధర్మ చేవతచి(త్రముంటుంది. అతడి ధనుస్సు కా(దం. 

మినపపువ్వురంగు ( తెలుపు కలిసిన పసుపురంగు) గుర్రాల రథ 

మెక్కి. వచ్చాడు భీముడి కొడుకు సుతేసోముడు. ఉదయేందుపురంలో 

ఇం(ద్ర_పస్థంలో సోమలత లమధ్య పుట్టాడు. వెయ్యి చం[దబించాల 

(పకాశమతడిది. అంచేతే అతడిచేరు సుతసోముడు, అతడి పతాకం 
మాద వాయు దేవుడి చితముంటుంది. అతడి ధనున్సు ఆగ్నేయం. 

మద్దిపువ్వురంగు గు(రాల రథం పరిగెత్తించుకుంటూ వచ్చాడు 

నకులుడికొడుకు శతానీకుడు. అతడిపతాకం మోద అశ్వనీ దేవతల 

చితముంటుంది. అతడి ధనుస్సు యామ్యుం, 

నెమలికంఠం రంగు గురాలు పూసిన రథంమిద వోద్యాకు 

సవాదేవుడికొడుకు (శుతీసేనుడు. అతడి జెండామాజా ఆశ్వనీ జేవతల 

చ్మితముంది. అతడి ధనుస్సు గిరీశం, పాలపిట్టరంగు గు[రాల రఖ 

మెక్కి. వచ్చాడు అర్హునుడికొడుకు (శ్రుతకీర్తి. తండితోో సమానుడైన 
రథికు డతడు. చే వేందుడిచిత్రంతో మరిసిపోతూవుంది అతడి పతాకం. 
అతడి ధనుస్సు శ్రా జేరం. అలా (డాపదికుమాళ్ళు అయిదుగురి జెండాల 

వోదా వాళ్ళ తాతల చితా లున్నాయి 

కపిలవర్గ ౦ గు_రాలరథం వురికిస్తూ వచ్చాడు మవోప్రుడు. అభీ 

మన్యుడు- తండి అర్జునుడికం క, మేనమామ కృష్ణుడికంకే కథాడో 

ఏరత్వంలో సగం హెచ్చు అతగాడు, అతడి జెండామాద  బరగోరం 
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శారపక్నీ ధగధగా మెరిసిపోతూ పుంటుంది, అతడి ధమస్సు కా(దం. 

మేనల్లుడి విలువిద్యకి మెచ్చి బలరాముడు ఇచ్చిన ధనుస్సు అది. 

ఎండుగడ్డి రంగు గు_రాల రథంతో వచ్చాడు యుయుత్సుడు, 
ఫీ వందమంది కుమాళ్ళనీ వొదిలేసి, ధర రాజు పశుం వెళ్ళిన నీవై శ్య 

పుతు డతడు, 

యుయుత్సుడి గు_రాలవంటి గు్యరాలరథంతోనే వబ్చ్బాడు 
వార్థ వ్నెమి. నల్ల కాళ్ళ గురాలరథ మెక్కి. వచ్చాడు సత్యధృతి, 

ఎ(రపట్టురంగు గురాలరథంతో వచ్చాడు (కేణిమంతుడు, సత్యధృతి 

ధను ర్వేదమూ, (బాహ్మ వేదమూ శెండింటిభోోనూ పారదర్శిఅత్ డు, 

పింగళం పట్టురంగు గు([రాల రథంతో వచ్చాడు చేకితానుడు. 
ఆందధనుస్సురంగు గు(రాల రథమెక్కి- వచ్చాడు అర్జునుడి మేన 

మామ కుంతిభోజుడు, చుక్కలతోవున్న ఆకాశంలాంటి ౫్మరాల 

రథ మెక్కి. వచ్చాడు రోచమానుడు. నల్లటి కాళ్ళూ, క ర్చూరం 

రంగూ కల గురాలరథంతో వచ్చాడు జరాసంధుడి కొడుకు 

సవాబేవుడు. డేగలాగపరిగె తే తామరతూడురంగు గు_రాల రథం 
మాద వచ్చాడు సుజాముడు, ఎ[రకుంచేలురంగు గు_రాలరథంతో 

వచ్చాడు పాంచాలరాజమారుడ్కు గోపతికొడుకు సింవాసేనుడు+ 

సరసావాలపువ్వురంగు గ్య రాలరథ మెక్కి. వచ్చాడు పాంచాల రాజు 

కుమాళ్ళలో పేరుపడ్డ జన మేజయుడు, పెరుగువీపులు కల మినుముల 

రంగు గుురా లెక్కా ఎంతో మంది వచ్చారు పాంచాల రాజకుమాళ్ళు. 

పద్మకింజల్యా-లరంగు కల భద దేశం గురాల రథంమోద వచ్చాడు 

దండధరుడు. శరీరాలు గాడిదల్లాగ్యా, పృష్థాలు ఎలకల్లాగూ వున్న 

గు(రాల రథంమోద వచ్చాడు వ్యా(భదత్తు, చ్మితమైన నల్లగ్మ రాల 

రథంతో వచ్చాడు పాంచాలపీరుడు సుధన్వుడు. అద్దంలా నునుపూ, 

ఆరుడపురుగులా ఎరుపఫూ అయిన గురొలు పూసినరథం మీద 
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వచ్చాడు చి_తాయుధుడు. అతడికవచమూ,ప తాకమూ, ఆయాధెనమూూా 

అన్నీ చ్మితమైనరంగు వే. చక్ర వాకపక్షులరంగు గు(రాల రథంమోడ 

వచ్చాడు కోసల రాజకు మారుడు సుతే (తుడు, ఎత్తయిన చి(తవర్షం 

గు రాల రథంతో వచ్చాడు బంగారం దండలు వేసుకుని శజ్నేముడి కుమా 

రుడు సత్యధృతి. తెల్పటిమల్లిపువ్వుల్లాటిగ రాల రథంమిద వచ్చాడు 

శుక్లుడు, అతడి ధనున్నూ, కవచమూ, పతాకమూ అన్నీ తెలుపే. 
సముదడంలో పుట్టిన చందవర్షం గు రాలరథ మెక్కి. వచ్చాడు సము(ద 

నేనుడికొడుకు చంద్రసేనుడు, నల్హకలవలరంగు గురాలు పూసిన రథం 

వద వచ్చాడు శిబి జేశం రాజు ఎశైబ్యుశు. గుండు సెనగపువ్వురంగు 

గ రాల రథం౦ంమాదడ వచ్చాడు రథ సేనుడు. లెల్లగు, రాల రథ మెక్తి_ 

చేవేందుడిలా వచ్చాడు మహాశూరుడు పటచ్చరరాజు, నీలవర్తం 

ప తాకమూ, నీలవ,ర్గం కవచమూ్మూ నీల వర్లం ధనుస్స్నూ కతిగి నీలవ,ర్లం 

గు_రాల రథంతో వచ్చాడు నీలుడు. చితచి(తమెన రత్న కవచం వేసు 

కుని చిత్రవర్ణం పతాకంతో చిత్రవర్లంగ్నురాలరథ మెక్కి. వచ్చాడు 

రోచమానుడి కొడుకు హేమవర్లుడు, “తెల్లటి కోడిగుడ్డురంగు భద 

కార దేశంగు( రాల రథ మెంక్కీ- వచ్చాడు దండ కేతు. వెన్నెలలాంటి 

గు[రాల రథంమోద వచ్చాడు సాగరప తాకంతో పాండ్య రాజు మలయ 

ధ్వజుడు. ఆతడి తండ్రిని లోగడ కృష్ణుడు చంపేశాడు. అతడి (ప్రాకార 

చారం విర స్లొట్రి అతడి బంధువుల్ని వళ్ళగొట్టాడుం ఆ కోధంతో 

అతడు భీష్నుడిదగ్గి రా పరశు రాముడి : గ్నిరా, (దోణుడిదగ్గిరా విలువిద్య 

నేర్చుకున్నాడు. ది వ్యాస్తాంలు సంపాదించాడు, రుక్ష్లీ, కర్లుడూ అక్టు 

నుడ్తూ కృష్ణుడూ - వీళ్ళతో సమానమైన చెయ్యిగా తయారయాడు, 

ద్వారక నాశనం చెయ్యాలని, భూమండలం యావత్తూ జయిం"చా లనీ 

సంక ల్చీంఛాడు. కాని మేలుకొ్రన మ్మితుల ఉప చేశంవల్ల కృమ్ణుడితో 
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విరోధం మానుకున్నాడు. అడ్డసరంపువ్వురంగు గు_రాలమిోద లశ 

నలి “వేలమంది రథికులు అతడి వెంట వచ్చారు. 

రకరకాల మొహోలూ, రకరకాల రంగులూ కల గు(రాలు 

పూసిన రథ మెక్కి. వచ్చాడు రావణాసురుడులాంటి ఫఘట్రోత్క- చుడు. 

ఆతడి" రథచ కాలూ, గొడుగూ జెండా -- అన్నీ చిత చ్మితంగానే 

వున్నాయి. జెండామోద పెద్ద గద్ద భయంకరంగా వుంది. అతడి 

ధనుస్సు పెలన్యం. చుక్కూలరంగు గు(రాల రథంమోాద పెద్ద జండా 

ఎగర వేనుకుంటూ వచ్చాడు బృవాంతుడు. భరతవంకీయుల యావ 

న్మండిమాటా తోసేసి ధర్హురాజువోాడ భ క్రితో వొంటరిగా వచ్చి 

పాండవులతో చేరా డతడు. తక్కిన యోధులూ ఉధృతంగా తమతమ 

రథాలతోనూ, జెండాలతోనూ వచ్చిపడ్డారు. 

ఇలా దారుణమెన వి కమంతోనూ ఉ త్పావాంతోనూ పాండవ 

యోధులు వచ్చి, వొక కొండని కప్పేసిన మేఘాల్లాగ వొక్కసారి 

(దోణాచార్యుల్ని, క్చే శారు. ఆమహారాణువలో అతడు కనపడ 

కండా అయిపోయాడు. డాంతో అతడు పాత వాంరిపోయాడన్న 

దిగులు పట్టుకుంది మన వాళ్ళకి. 

ద్యంద్యయు ద్ద 0 

అదంతా చూశాడు దుర్యోధనుడు. మనన్సేనకి చెయ్యివిసిరి 

ముందుకి పరిగెత్తాడు. పాండవసేనంతటికీ ముందున్నాడు భీముడు, 

అతడిమిోద కలబడ్డాడు. రాజు అలా వెళ్ళడంతో నే మన యోధులు 

యావన్మందీ వొక్కసారి రథాలు పరి గెత్తించారు. కృతవర్శ సాత్యకి 
విరాదికి వెళ్ళాడు. జయ దథుడు త(తధరు కే డీకొన్నాడు. సుహౌా 

హుుడు యుయుత్సుడిమోాది కురికాడుం దుశ్శాసనుడు నకులుడిమిోాద 

పడ్డాడు చ్యితకర్నుడు సహ దేవుడితో కలబడ్డాడు- శల్యుడు సరాసరి. 
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ధర్శ్మరాజుమిాదికి వెళ్ళాడు. బాహ్లికుడు (దుపదుడితో తలపడ్డాడు. 
వించానువిందులు విరాటరాజుని ఎదిరించారు. వివింశతి (శుతకీర్తి 
మీాదికి పరిగెత్తాడు. సాల్వుడు (శ్రుత సేనుడిమోద విరుచుకుపడ్డాడు, 
చితశేనుడు (శుతసోముడిమోాది కురికాడు. (శుతవర్శ శళతానీకుడి 

మీదికి పరిగెత్తాడు. అశ్వత్థామ పతివింద్యుడితో యిమేసుకున్నా డు. 
లయ్మణుడు అభిమన్యుడితో పోరాడాడు. వికర్ణుడు శిఖండితో దెబ్బ 

లాడాడు. దుర్ముఖుడు కుంతి భోజుడితో కలగజేసుకున్నాడు. అలం 

బనుడు ఘటోత్క_చుడిమిాది కెగబడ్డాడు. శేక్షయులు అయిదుగపరినీ 

కర్ణుడు నిలవరించాడు. జయుడు కాళీరాజుసీ జయ చ్చేనడు మలయ 

ధ్యజుక్లో ఎదిరించారు. బృవాద్ధనుడూ, జయమి(తుడూ ధృవ్షద్యు 

మ్నుడి కొడుకులమోాద పడ్డారు. కృపాచార్యులు వార్ధవ్నేమిమిదికి 

వెళ్ళాడు. భూరిశ్రవుడు మణిమంతుడితో యూుద్ధంచేళాడు. 

మవారాజ్యూ ఎంతని చెప్పనూ! తక్కినయోధులూ ఎవరి 

ఎదట వడ్ల వాళ్ళమిాద వాళ్ళు పడ్డారు; హోోీరాచళోది పోరాడారు, 

(దోణాచార్యుల్ని చంపాలని పాండవులూ, అత్రి కాపాడు 

కోవాలని కౌరవులూ అలా (_పాణాలు తెగించి ఘోరంగా యుద్ధం 

వేశారు... ఒకళ్ళజెండాలు వొకళ్లు పడగొట్టుకున్నారు. ఒకళ్ళ 

గ్య రాలు వొకళ్ళు నరుక్కున్నా రుం ఒక ళ్ళ సారథులు వొకళ్ళు చంపు 

కున్నారు ఒకళ్ళ రథాలు వొకళ్ళు విరగ్గెబ్దుకున్నారు. గొాడుగులూూ, 

చామరాలూ తునకలుచేసుకున్నారు. ధనుస్సులు విరుచుకున్నారు. 

కవచాలు చీల్పుకున్నారు. నెత్తురు పారించుకున్నా రు. 

ఇలా ఘోరంగా డ(ందగయుద్దం జరిగిపోతూవుంది. మధ్యా 

వ్నూామయిందిః 

41 
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(దోణాచార్యులు బాణాలు వేసి, భృవ్షద్యుమ్ను ణ్లై అనాయా 

నంగా అడలుగొనేశాడు. హైగా ఎదటపడ్డ పీరుణ్ణల్లా కీచుక్రీచుమని 

వించేళాడు. 

ధృత రాష్ట్రుడు: బావుంది. ఇక్కడ ఇలా ద్వంద్యయుద్ధం జరు 

గుతూ వుంశేు అక్కడ అర్జునుడితో పొట్లాడుతూవున్న సంశప్పకులు 

ఎలావున్నా రో! 

సంజయుడు; తరవాత  ఇపుతానది. ఇక్కడ ఇంకా వమ 

యిందో విను. నీ కొడుకు దుగో్యోధ నుడు మదపుశునుగుల సేన భీముడి 

మిాదికి రొప్పాడు, కళ్ళమొయా్యా కోపంవచ్చింది భీముడికి. మేఘాల్లా 
వచ్చిపడుతూన్న వనుగుమందలు పెనుగాలివంటి బాణాలు రువ్వి పార 

దోలా డతడు. ఆవూపుని దుర్యోధనుణ్ణి కూడా చెడామడా కొట్టాడు. 

దుర్యోధనును బెబ్బలుతినడం చూశాడు వంగ దేశం రాజు, 
తన మదపుకునుగు పరిగెత్తించుకుంటూ వెళ్ళాడు భీముడి మాద 

దివ్యాన్రా,లు (పయోాగించాడు,. అరికాళ్ళమంట నతి కెక్కింది భీముడికి. 

విడుగులాటి ఇాణం కొట్టి అతడి వనుగు చంపేశాడు. మరోాణాంతో 

అతడి తల నరికి పారేశాడు. దాంతో, వంగజేశం బలగం యావత్తూ 

క-కాకపికలయిపోయిందడి. | 

సు [ప తీ కొం. 

ఇంతలో సు(ప్రతీకం పరిగాతించుకుంటూో వెళ్ళాడు మేన భోగ 
దత్తుడు. లోగడ చే వేం దుడు ఎక్కి. రోకు ససంపబోరం చేశాడే వరాపతల, 

అదిగో ఆఐరావతవళశం. వనుగు సూపతీకం,. పదేవేల వదపుకేనాగు 
లంతబలం డాంది కోవావేశంతో అది వెళుతూవ్సంశే, నిప్పులు రాలు 

తూన్న దాని చూపులు వాలీనవోటల్లా ఎరుపెక్కి నట్టయీది. చెవులు 
మొగ్గించి వూవేసరికి కౌ,దా-కేఖ 'తాండవవూదేది, దబాయించి 
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తొండం ముందుకి వూపుతూవుంశు (పళయకాలంనాటి యమదండం 

కళ్ళకి కశ్ట్రేదె. ముండుకి వుకుకుతూ అడుగులు వేస్తూవుంకు భూమి గజ 

గజలాడి కదిలిపోయేది. 

అలా వొక్క-వూపుని వెళ్ళి భీముడివితాద వురికింది సు(వతీకం. 

"రండు కాళ్ళూ ముందుకి చాచి ఆతడితట్టు తొండం చాచింది. గరా 

లతో కలిపి పట్టుకుని రథం విసిరి పాళీసింది. లాఘవంతో రథం 

మిాంచిదూకేశాడు భీముడు. (ప్రమాదంలేకండా వొడుపుతో తప్పించు 

కున్నాడు. అంజలి వేధవిద్య తెలిసినవా డతకు. అంచేత చప్పున 

సు పతీకంకడుపుకింద దూరి ఆవిద్యతో దానిని కట్టడం మొద లెట్లాను. 

అతడికోసం కుమ్మురిసారెలా తిరిగింది సుపతీకం. చాని ఎదట 
నుంచున్నాడతడు. ోండం మెలిపెట్టి అతణ్ణి పట్టేసింది సుప్రతీకం. 
వెడపట్టి విఫిరికొట్టాలని (పయత్నించింది. మెబకువతో జేచీ వేసి తప్పు 
కున్నాడు భీముకు. తన వాళ్ళు సు[పతీకాన్ని ముట్టజీస్తున్నా రుం 

ఆసందుభూసు కుని అక్కణ్ణుంచి తప్పిం చుకు పోయాడశడు. 

భీముడు కనపడక పోడంతోనే తల్లడిల్లి పోయాయి పాండవ 
జీేనలు, *సు[వతీకం భీముక్ణో చంశేసిందంకే చంపేసి) చన్ను 

శేకలు రణస్థలమంకటా మార్మోగిపోయాయి. పాండవ సేన గగ్గోలు పడి 
పోయింది. నిలువ్రునా కంపించిపో యాకు ధర్మరాజు. తన యావత్తు 

బలగమకా .ఇభగదత్తుడిమిోదికి పుగికొల్పాడతడు, రకరకాల ఆయుథా 

లతో అత్య యుం చెల్తోడుం 

వాటన్నిటిని తనచేతిఅంకుశంతోనే అడ్డుకున్నాడు భగదత్తుడు, 

.ఇలొ అడ్డుశుంటతా నే ధర్మరాజు సేన మిాద సు(వతీకం "రచ్చగొట్టాడు, 

చనకుగులూ, రథాలూ, గురాలూ, కాలిబంట్లూ == చతురంగనేవ 

యావత్తూ పద్చడిపహద్చడి, గుండగుండ, పింజివిండి చేసెయ్యడం | పారం 
కుంచింది సు| పతీక్ం. 
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అదిచూసి సహించలేకపోయాడు ద శార్థ దేశంరాజు హీరణ్య 

వర్శు. కళ్ళల్లో నిషూలుకక్కుతూ తన మదపుశేనుగు పరిగె త్హించుకు 

వచ్చాడు. స్ఫుపతీకంమీదికి వురికించాడు. వనుగులు రెండూ కల 

బడ్డాయి. రెండూ రండు రక్కలున్న కొండల్లా అవుపించాయిం 

కన్నుమూసి కన్ను తెరిచేలోపల హిరణ శ్రయుడి వనుగుని పొడిచేసింది 

సుప్రతీకం. కళవిళపడిపోయాడు హీరణ్యాయుడు. అతడిరూద వడు 
తోమరాలు విసిరాడు భగదత్తుడు. (పాణాలు వొదిలేశాడు హిరణ్మ 

యుడు. 

పీరణ యుడు చచ్చిపోయాక మరింత శెచ్చిపోయింది సుప 

తీకం. అడ్డూ ఆపూలేకండా పాండవ సేనమిద విరుచుకుపడింది. క-కా 

వీకలయిపోయి పరుగు (పారంభించాయి పాండవ్ససె న్యాలు, 

సావాసించి అడ్డంగా వచ్చాడు సాత్యకి గట్టిదొక బాణం 

తీసి సూటిగా సన్నువతీకానికి తగిలించాడు. జ్యిరుమని సాత్యకి 

దిక్కు- తిరిగింది సు(పతీకం, తొండం చాపి అతడిరథం పట్టుకుంది. 

అమాంతంగా మోాదికేెత్తి విసి జేసింది సాత్యకిమా(తం చితంగా 

రథం "౫0 తేళాడు; ఉజాటిపోయాడు. ఇంకోతట్టు తిరిగింది సు[వతీకం, 

ఎదునై న సేనలు చిందరవందరచేసేసి తొశ్కేసింది. 
సాత్యకిరథం విరగలేదు. గురాలకీ (ప్రమాదం కలగలేదు. 

ఎలాగో వాటిని సరిచేసి పట్టుకువచ్చాడు సారథి. సంతోోషీంచాడు 

సాత్యకి. యథా(పకారం రథమెక్కాడు. సు(పతీకంమిదికి విజృంభిం 
చాడు. 

ఈలోగా రథం సరిచేసుకుని మళ్ళీవచ్చి కలబడ్డాడు భీముడు. 

తొండంతో తుంపుర్లుచిమి ఇంది సు ప్రతీక ౦, జడివొనలో తడిసి నట్టు 

ముద్దయిపో యాయి భీముడి గ్యురాలు. జజ్జరిల్లి పోయా యవి. వొకచారీ 
వొక తెన్నూ లేకండా ఈడ్చుకు పారిపోయాయి రథం. 
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భీముడి యున్దానికి అలా విఘాతంరావడంతో నే చివాల్న వచ్చి 

సుపతీకంమిోద క లబడ్హాడు సుపర్వుడుం పవూహేమిోాలశే దిక్కు. 

లేనపుడు సు(ప్రతీకంముందు సుపర్వుడు వమాత్రం ! ఇలా వచ్చాడో 
లేదో అలా చంపి పాశేసింది సు(పతీకం. 

సుపర్వుడు కూలిపోడంచూాసి అభిమన్యుడూ (డాపదికుమాళ్ళు 

(పతివింద్యుడూ మొదలై న అయిదుగురూ, చేకి తానుడూ, థృష్ట శేతూ, 
యుయుత్సుడూ వొక్కపెట్టుని స్యుపతీకాన్ని చుట్టుముట్టారు ; శర 
వర్ష ౦ కురిపించారు, 

కోపంతో మరింత సలి శేగిపోయిండి సువతీకం. గ రాలు 

కాక్కేస్తూ యుయుత్సుడి రథంమోాదికి వెళ్ళింది. అతడి సారథిని 

చంపేసింది. 

పిసరం తా జంక లేదు యుయుత్సుడు. గభీమని ₹౦తేశా డతడు. 

అభిమన్యుడి రథ మె క్క నాడు, అక్క-ణ్లుంచే సుపతీకాన్ని కొట్టడ 

మారంభించాడు, అభిమన్యుడూ మొదలై న వేరుపడ్డ యోధులు యా 

వన్ముంది ను(పతీకంమోద బాణాలు కువ్మ్మరించారు. తెల్లమబ్బుమోాద 

సూర్యకిరణాలు పడుతూ ఎలావుంబాయి, అదిగో అలా అవుపించాయి 

సు(పతీకంమిోద బాణాలు. 

మరింత దురుసుగా ను(పతీకం వుసికొల్నాడు భగదత్తుడు, 

భయంకరంగా శ(త్రువులమిోాద విరుచుకుపడిం దది. రథాలు పట్టుకు 

విసిశేసింది. వనుగులూ, గు,రాలూ నేలవేసి బాచేసిండి. పదాతి 

పైన్యం తొక్కేసి పచ్చడిపచ్చడి చేసేసింది. ఎక్కొ-డచూనసే అక్కడ 

వొక్క-కే వెబ్యువనుగుల్లా (వత్యక్ష్షమయింది,. భీముడూ, అభిమన్యుడూ 

మొదలై నవాళ్ళ పూనిక వ్యర్థమయిందిం చట్లోపిట్లయి చెదరిపోయారు 

పాండవసై నికులు, సొమ్ముల కాపరి సొమ్ములకదుపులు రొప్పుకు_వెళ్ళి 

నట్టు, జేగ కాకిమూకలు వెంటతరిమినట్టు శతు నేనలుత రుముకు వెళ్ళాడు 
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భగదత్తుడు (బహ్మాండమైన ధూళి శేగింది. ఇన్నూ మన్నూ కనపడ 

శేదు. ఇప్పు లేనంత కోలావాలం - చెవులు దిమె ము. పోయాయి, 

సు(వతీకం సంతి ఇక్కడ ఇలావుంది. ఇందాక సంశప్త కల 

సంగతి ఆడిగావుకదూ, చెపుతాను ఏను. 

సు(పతీకం విజృంభించడంతో నే ఇక్కడి పరిస్థితి (గహించేశాడు 

“ఆక్టునుడు. “మనం మనసేనలోకి వెళ్ళాలి” కృష్ణుడిదిక్కు చాస్తూ 

అన్నా డతడు చస్యుప్రతీకంముందు నిలబడియుద్ధం చెయ్యడం ఎంతటి 

వాడికై నా సాధ్యం కానిపని. ఎంత పోరాడినా అలిసిపో దది. (బవో ్రం 

-డవైంనబలం దాందడి. శస్తార్లూ, మహోస్తాలూ విసరం తా లత్య పెట్టదు. 

ఊవూ నేనూ లేకపో తే శలమునకలవుతుండి అన్నయ్యకి. భీముడూ 

నొచ్చుకుంటాడు, అంచేత కృష్ణా, మన సేనలోకి రథం పోనీ.” 

శాక కి అంటతా రథం మళ్ళించాడు శ్రీక్పమ్తుడుం చూశారు 

సరిశపృకులు, పడ్నాలుగప వేలమంది, "లేచుల్లా చెంటవడ్తారు. శీకలు 

"జేశారు. -డ్ఫురుచ్చి కొట్టారు. బాణవర్షం కురిపించారు. వంచెయ్యాలో 
తోచకేదు అర్జునుడికి, సైన్యం రశీంచాలా?! సంశప్తకుల్ని సంవా 
శింశాలా? వంచెయ్యా లిప్పుడు?! ఇలా వితర్కి_ంచుకుని తుదకి -సంశ 

_ప్తకుల పనిపట్టించడ మే కర్కవ్యమని నిశ్చయిం చుకున్నాడుం “చరున 

'శష్టుం వెనక్కి. మళ్ళించాడు గాండీవం మోగించాడు. - ఆకాశం (పతి 

ధ్వనించింది. జేవదత్శం పూరించాడు. - దిక్కులు బద్దలయాయి, 

-దివ్యబాణాలు (పయోగించాడు, సంశప్కకుల జెండాలూ, చామరాలూ, 

శాడుగులరా, విసనక (రలూ, భేరీలూ,శంఖాలూ, కాహూళాలూ, “'వ్ఫుడం 

ఇటలా తుక్కు తుక్కయి కిందపజడ్తాయి. కవళాలూ, కీరీటాలకా ధను 

“్చుల్యూ ఘాళాలూ మునలాలూూ ముద్దరాల్యూ చఇొకులూ అంకు 

గాలూ ముక్క ముక్కల ౩౫ తాల ఎక్హా యి, జాగాఅరా, ఛుజకీర్తులూ, 

“*ంకణశాలూ, ఉంగళాలూ పీన్పీపిప్పిఅయి కుష్పలుపడ్డాయి. శిరస్సుఖూూ 
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కాళ్ళూ, వేతులూ, గుంజెలూ, కడువులూ, నడుములూ పచ్చడిపద్చడి 

అయిపోయాయి. ఏటన్ని టితోనూ రణస్థలం ఎంత ఘోరంగా వుండాలో 

అంత ఘోరంగానూ వుంది. ఎంత అందంగావుండాలో ఆంత అడం 

గానూ వుందా సర్భ్వటో'తాలూ అర్జునుణ్ణి పొగిడాయి. (కీకృనుతూా 

చెయ్యి చెయ్స్యో కలిపి అతక్లి మెచ్చుకున్నాడు. 

ఇలా సంక ప్తకుల్ని సంహరించి ోఇకమస సేనలోకి రథరి పరిగె 

త్రించు” అన్నాడు అర్జునుడు, 

రథం తిప్పాడు గశ్రీకృమ్తుడు. “అర్జునా, అర్జునా ఆగహా ! అంటూ 

తమ్ములతో కలసి పరిగాతుకు వచ్చాడు సుకర్మ ఎ ోవిలుస్తూవుంకే 

పారిపోతున్నావు. రా, యుద్ధం చెయ్యి” అంటూ జంకూ కొంకూ 

లేకండా కేకలు వేశాడతకు; కవ్వించాడు. 

“వం చయ్యమంటావు?” కృష్ణుణ్ణి అడిగాడు అక్షునుడు-- “పిలు 

న్రూవుంశే వెళ్ళిపోకూడదు, అటు _సెన్యాలు కాపాడకపో తే పన్లేదు 

ఈస్థితిలో ఏంచెయ్యాలో నువ్వే నిర్లయించు” అన్నాడు. 

చర్రున సుశర్శదిక్కు- రథ్ధం re (నీకృష్ణుడు. కోపంనవ్యు 

నవ్వాడు అర్జునుడు, గాండీవం గురిపెట్టాడు. సుశర శవిల్లు ముక్క-లు చే నే 

శాడు. అతడి జెండా ఎగరగొళ్తుశాడు. అతడి తము ఎళ్ళని చంచేశాడు. 

అతడి ఎదురొము శై దుసెళ్ళిపోయినట్టు వాడివాడి బాణాలు తగిలిం 

చాడు, ఆగ లేక పోయాడు సుళ గృ, రథంమిద మూర్చ పడిపోయాడు. 

“బక పది కృష్లుణ్ణి తొందర చేస్తూ అన్నాడు అర్జునుడు --- 

“అదిగో మన ఎసిన్యాలు పారిపోతున్నాయి. ధూళి Mt కచ్చేసూ 

వుంది. అల్లకల్లోలంగావుంది రణరంగం. భగదత్తుడి సు(పతీకం నలి 

శీగిపోతూనవుంది. సూటిగా దోనిమోాది శే పోనీ రథం”. 

రథం తీప్పాడు (శీకృృష్యుడు. పగ్గాలు సడిలించాడు. గరుడపత్మ 

ల్లాగ పరుగెత్తాయి గ్యురోలు, బరిమాద పాము లాగ మన ఎసెన్యా౭ 
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మోడికి వచ్చేసింది రధం. కోపషంతోనూ, ప రాక్రమంతోనూ రు(దుజే 

అయిపోయాడు అర్జునుడు. మెరుగు బాణాలతో కారవుల్ని నురుమా 

డుతూ సింవానాదంచేశా డతడు. 'జేవదత్తం పూరించాడు, గాండీవం 

మోాయిం'చాడు. అలా దిక్కులు బదలుగొడుతూ సూటిగా సు(వతీకం 

ఎదటికివచ్చి అడ్డుకున్నాడు, 

ధృత రాముడు: ఆం! తరవాత్క తరవాత? అర్జునుడూ, భగద 

తుడూ ఎలా యుద్దం చేశారట ! 

భగదత్తుడు 

సంజయుడు : అర్జునుడు రావడంతో నే జూలుదులివీన సింవాం 

లాగ లేచాడు భగదత్తుడు. ఉగమైన బాణాలు అర్జునుడిమీాద 

[పయోగించాడు. అవన్నీ అవలీలగా కొనేశాడు అర్జునుడు, పైగా 
ను(వతీకాన్నీ భగదత్తుక్లే దృఢమైన బాణాలతో చెడామడా కొట్టాడు, 

చురుకై నవాణాలు తగలడంతో నే వెశెత్కి నట్టయిపోయింది 
సు[పతీకం. అంకుశం పొడిచి రెచ్చగొట్టాడు భగదత్తుడు. అర్జునుడి 
రథంమోాదికి అదేవురకడం ఉరికింది ను(ప్రతీకం. “కృష్ణుడూ అర్హునుడూ 

అయిపోయారం కు అయిపోయారు” అని గోలుగోలుమంది పాండవ సేన. 

వెకివూాపుతో వెళ్ళిపడుతోంది సు(పతీకం, ఒడుపుతో టవీమని 

ఎడమసక్క-కీ రథం తిప్పేశాడు (శ్రీకృష్ణుడు. ఆవూపుని వెళ్ళి ఎదట 

వున్న సైన్యం పాయలువేసేసింది సు(పతీకం. 

కృష్ణుణ్లి ఏమి అనలేకపోయాడు అర్జునుడు. తన పక్కనించి 

వెళుతూన్న సు(పతీకాన్ని చంపెయ్యాలం శు చంపెయ్యగల డతడు 

అయితే అది ధర శ్రయాద్ధంమా (త కాదు. అంచేత వూరుకున్నాడుం 

-సు[వతీకం ముందుకి పోనీ రథం ” పెదవులు బిగిస్తూ కృష్ణుడితో 
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అన్నాడకడు, ఉత్తరత్స్తణంలో వనుగుముందికి రథం తోలుకువెళ్ళాడు 
కృష్ణుడు. 

వనుగు మించి కృష్ణుణ్ణి గురిపెట్టి బాణాలు వేశాడు భగదత్తుడు. 

కళ్ళల్లో నిప్పులు కురిశాడు అర్జునుడు. భగదత్తుడి బాణాలు సగంలోనే 

కొాళ్లుసి, అతడి వొళ్ళు దూసుకుపోయినట్టు చాణాలమోాద "బాణాలు 

గుప్పించాడు. భయంకర మైన కోపంతో మండిపోయాడు భగదత్తుడు. 

గబాగబా పద్నాలుగు తోము రాలు విసిరాడు అర్జునుడిమిాద. (పతీడీ 

మూడేసి ముక్క-లు చేసి కొన్లేశాడు అర్జునుడు. ఆవూపుని సుప్రతీకం 

కవచం చిన్న చిన్న కిసర్లకింద కొట్టిపారేశాడు. కవచంపోడంతో నే 
మేఘంవొదిలిపోయిన కొండలా” అవుపించిండి సు[పతీక౧. అమాం 

తంగా శక్కితీసి అర్జునుడిమోద విసిరాడు భగదత్తుడు. సగంలోనే 
దాన్ని మూడుముక్కొ-లుకింద కొళ్లేసి భగదత్తుడి గొడుగు ఎగరగా్టే 

శాడు అర్జునుడు. ముసిలిభ దత్తుడు మరింత కోపంతో వొడికిపోయాడు, 
ఎన్నో అన్ని తోమరాలు వరస పెట్టి విసి రౌడు, అర్జునుడి కిరీటం పగల 

గొశ్లు కాడు. అతడి లాఘవం మెచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు. కాని అతడి 

యెద్ద ఎ్రతౌనికి మండి పడ్డాడు. 

“ఆఖరిసారి లోకం చూసెయ్యి. మరి చూడలేవు” కిరీటం 

సరిచేఘుకుంటా భగదత్తుణ్తి గదమాయించాడు అర్జునుడు. 

ఆమాటలు శరాలాల్తాతగిలాయి భగదత్తుడికిం తళతభామెరుస్తూ 

వున్న ధనుస్సు తీశా డతడు. కృష్ణుడిమోాడా అర్జునుడిమిచదా శరవర్ధం 
కురివీం చేశాడు. 

గాండీవం మోగించాడు అర్జునుడు భగదత్తుడి ధనుస్పూ, 

తూణీరమూ తుక్కు_తుక్కు.కింద తుడిచి పాకేశాడు. వరసపెట్టి వందా 

నలభై బాణాలు అతడి ఆయువుపట్టుల్లో తగిలించాడు. 
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భరించలేకపోయాడు భగదత్తుడు. వె హ్లవ్యాన్ర్రమం (తంతో తన 

అంకుశం అభిమం(తించాడు. అర్జునుడి ఎదురొమ్ము గురిచూసి అమాం 

తంగా వొదిలిపెట్టాడు, మంటలు కక్కు_కుంటూ ఘోరంగా వెళ్ళింది 

చైవ వ్యాన్ర్రం. వారా పడిపోయాయి పాండవసె సైన్యాలు. 

చవ్వున నొగలమిాన నుంచున్నాడు (శ్రీకృమ్ణుడు. వస్తూన్న 

వె ప్ల వాస్తానికి ఎదురొమ్ము వొడ్డాడు. అంత మహ్మోన్ర్రమూ కృష్ణుడి 

గుండెల మోద పడి వై జయంతిమాలలా వేలాడింది. నల్లటి మేఘంమిద 

వొక మెరుపుతీ* కదలకండా నిలిచిపోతే ఎలావుంటుంది. అదిగో 

అలా అవుపీించింది (శ్రీకృష్ణుడి గుండెలమోాద చై_ప్లవాన్ర్రం. 

“ధర్శమేనా ఇది!” చిన్నబుచ్చుకుంటూ అన్నాడు అర్జుకుడు- 

“దయతో నాకు సారధ్య్వంమా(తం చేస్తానన్నా వు. యుద్ధం చెయ్యనని 
మాటఇచ్చాశ్ర. నేను ఆఇశద్దచేస్తే, లేదా ఆమహ్మోన్ర్రం ఎదుర్కో లేక 
పోళే నువ్వు ఇలా చేసినా బావుండేది. అంతే కాని అనవసరంగా ఇలా 

చెయ్యడం న్యాయ మేనా నీకు! వాచేతిలో ధనుస్సూ చాళాలూ వున్నంత 

వరకూ ముల్లో కాల్లోనూ ఎవరమూ నన్ను మించేరని నీకు ోలుసు 

కదా? తెలిసి తెలినీ నన్ను చులకన చేశావు $ అంటూ కంటస 

పడ్హాడు. 

“అర్జునా  పొారపడుతున్నాపు చిరునవ్వుతో అన్నాడు 

(శ్రీకృష్ణుడు - “రవాస్య మైన వొతకథ వుంది దీనికి. చెపుతాను, విను, 

లోకహితంకోసం నాలుగుమూర్తులు ధరిసాను నేను. అందులో వొకటి 

భూలోకంమిోాద తపస్సులో వుంటుంది. రెండోది లోకంలోని సత్క 
రలు అసత్క-ర్య లు చూస్తూ వుంటుంది. మూడోది మానవలోకం 

ఆశ్రయించి కర్మలు వేస్తూ వుంటుంది. నాలుగోది వేలాదిసంవత్స రాలు 

యోగనిదలో వుంటుంది. యోగని (దనించి మేలుకున్నప్పుడు ఉత్త 
ములు కోరిన వరాలు (పసాదెస్తూవుంటుందది. అలా వొకసారి యోగ 
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నీ_దనించి లేదినప్పుడు భూ డేవి నా నాలుగోమూారర్తి దగ్గిరికి వచ్చింది. 
నరకాసుగుడు భూదేవి కుమారుకు కదూ! అతడికోసం దైహ్లవ్యాస్ర్రం 
అక్థించిం దామె. నేను అంగీకరించాను. ఇచ్చాను. నరకాసురుడి కొడుకు 
క ఈభగదత్తుడు. తం డిదగ్గిరనుంచి ఇతడికి వచ్చిండి ఆనవై న 

వ్యాన్ర్రం. ఈమహో(స్ర్రంముందు నేనుతప్ప (బహ్మమద్రుడై నా ఆగలేడు. 

నిన్నూ బతికించేదికా దిది. అదిగో అంచేత నాల్యస్త్రం నేనే న్వీకరిం 

బాను. అం తేగాని నిన్ను అవమానించాలన కాదు” అంటూ నచ్చ 

చెప్పాడు. “ఇదిగోైహ్ట వ్యాన్త్రం పోడంతోనే దిగాలుపడిపోతున్నాడు 
భగదత్తుడు. ఇతడి తండ్రిని నేను చంవేసినట్టు వీణ్ణి నువ్వు చంపెయ్యి” 

అన్నాడు, 

తేరుకున్నాడు అర్జునుడు. గాండీవం సారించాడు, దృఢమున్టితో లాగి 
వొక్క- బాణం వొదిలి పెట్టాడు. కొండమీద పడ్డ వజూ యుధంంలాగ 

సుప్రతీకం నొనలుమోద తగిలి మసెళ్ళిపోయిందది. దెబ్బతో దంతాలు 

వూత పెట్టుకుని ముందుకి వొరిగిపోయింది స్యుపతీకం. వెంటనే తళతళ 

మంటూన్న నెలవంక బొణ మొకటి తగిలి.చాడు అర్జునుడు. భగదత్తుడి 

కంఠం తెగేసి చక్కాపోయింది బాణం. 

శ కసి తమ్ములు 

భగదత్తున్త్హే, అతడి వనుగును(ప్రతీకాస్నీ చం వేసి ఎదురు లేకండా 

విజృంభించాడు అర్జునుడు, అత కిమోాదికి శకునితమ్ములు వృవకుడూూ, 

అచలుడూ వెళ్ళి కలబడ్డారు. కలబడీ కలబడడంతో శు వృషకుడి జెండా 

వొక బాణంతో నరికేశాడు అర్జునుడు, అతడి గొడుగూ, చామరాలూ 

ఎగరగొశ్తుశాడు. గ్యురాలు కూల్ప్చేశాడు. సారథిని చంపేశాడు. 

రథమూూ తుక్కు_తుక్కు-కింద కొశ్టుశాడు. జజ్జరిల్లీ పోయాడు వృవకుడు, 

కళ్ళుముూాసుకుని అచలుడి రథంమోాదికి పారిపొయాడుః 
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శకుని తము ల వెంట అయిదువందలమంది గాంధార దేశం ఏీర 

రథికులు వెళ్ళారు. వాళ్ళలో వొక్క-త్రీ మిగలనివ్యలేదు అర్జునుడు. 

అందరినీ యమలోకం పంపించేశాడు, ఒక్కరథం మీంచే అన్నద 

మ్ములు వృషమకుడూ, అచలుడూ అర్జునుడితో పోరాడారు. 

ఇద్దరూ సులువుగా వొక్కదగ్గి శేవుండం చూశాడు అర్జునుడు, 

ఒశేవాక్క_ బాణం కొట్టాడు. ఇద్దరినీ చంపేశాడు. మేనమామల 

వ్రావ్సు కళ్ళారా చుూూశారు నీకొడుకులు, బావురుమున్నారుం కన్నీళ్ళు 

కార్చారు. ఎంతో అంత దుఃఖపడ్లారు. 

మాయలు జూదంలో, కాని ఇక్క_డా మామా! 

తమ్ములు కూలిపోడంతో నే దురుసుగా పరిగెత్తాడు శకుని. 
అమాంతంగా అర్జునుడిమోద నులుచుకు పడ్డాడు. మాయావి కనక 

అశేకమాయలు కల్పించాడు. మేఘాలు పుట్టించాడు. రాళ్ళవర్షం 

కురిపించాడు. చెట్లకి ఇ ఖై అర్దుశుడిమిా ద దిమ్మారించాడు. రకర కాల 

ఆయుధాలు కుమ్మరించాడు. చిమ్మచీకట్లు కమ్మించాడుః, వరదలు 

తెప్పించాడు, ఉ(గనమైన పెద్దపులులు పుట్టించాడు. భయంకరమైన 

(కూరజంతువులు వురికించాడు. 

దివ్యాస్తాలు తెలిసిన మహావీరుడు అర్జునుడు. శకనిమాయలన్నీ 

మటుమాయంచేజీఇశా డతడు. “మాయలు జూదంలో, కాని ఇక్క._డొ 

మామా!” నవ్వుతూ అన్నాడతడు - “*జూదంతోనే మాయలపని 
అయిపోయింది. నాబాణాలు పొచిక లనుకోకు. బతకాలని వ్రుంకే 

కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పూ” అంటూ వేడివేడి బాణాలు శరీరం తూంట్లుప డేట్టు 

టవీటవీమనిపించాడు. 

అర్జునుడి బాణాలకి ఆగలేకపోవాడు శకుని, దై ర్యవమూ, 

మానమా రెండూ వొదిలేశాడు. పుంజాలు తెంపుకుని పలాయనంచి తృ 
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గించాడు, అలా నీమరిది వుడాయిస్తూవుంకు పాండవులు పకాపకా 

నవ్వారుం లేవిడీలు కొట్టారు. 

శకుని పారిపోయాక అక్కడున్న మనమసెన్యం తుడిచేస్తూ 

(దోణుడూ దుర్యోధనుడూవున్న ది ష్క- బయలు చేరాడు అర్జునుడు. 

అతడి తెండుపక్క-లా సాళ్యకీ, ఛీముడూ సింవానా డా" లుచేస్తూ, శత్రు 

వుల్ని చెండాడుతూ బయలు చే రారు. 

మనబలం విరిగిపోయింది. రెండు పాయలయిపోయింది. పారిపోయి 

వచ్చి దుర్యోధనుడి వెనకా, (దోణుడివెనకా తలదాచుకుందిం 

“దోణుణ్జి ఆ(కమించండీ, పట్టుకోండీ”” అంటూ పాండవ సేనలు 

ఉప్పెనలా! తరుముకువచ్చా బు. (చోణుణ్ణి పట్టుకో వాలని పాండవులూ, 

కాసుకో వాలని కారవులూ వొకళ్ళమిాద వొకళ్ళు కలబడ్డారు. యుద్ధ 

మనే జూదంలో ఉభయపశాలూ (_దోణుణ్రి పందెం పెట్టుకున్నట్టు 

న్నారు. 

(దోణుడు ఎక్క గెక్కు_డ యుద్ధం చేస్తుం క్షే, అక్క_డక్క-డికల్లా 

వెళ్ళి యుద్ధం చేశాడు ధృషద్యుమ్నుడు. పాండవసేన ధర్ణురాజూ, 

కారవచేన దుర్యోధనుడూ పురికొల్పుతూవుం క్కు (పాణాలమోడ ఆకే 

వొదిలేసి ఘోరంగా పోరాడాయి. మహరాజా! వాళ్ళ రౌ(దదమూ, 

ఆయుద్ధమూ వమని చెప్పనూ! ఎన్నడూ, ఎక్కడా కనీవినీ ఎరగమం#ే 

నమ్ము. 

అంతలో నీలుడ నే రాజు అశ్వ శ్ఞామమిాదికి రథం పరిగెర్సిం 

బొడు. అతడు రావడమే తడువు తీసిపెట్టి వొక్క చాణం కొట్టాడు 

అశ్వ శ్రమ. కీలు తిప్పించేస్తే పడిపోయిన యం(తంలాగ 'జెబ్బతో 

రథంమించి కింద తుళ్ళిపోయాడు నీలుడు. “సెబౌస్ అశ్వ ఖ్రైామా” 

అంటూ మెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. నీలుడు అలా చచ్చిపోగానే 

వాళ్ళ సై న్యాలు: చెదరిపోడ బూరంభించచాయి. లెప్పపాటులో అక్కడ 
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వచ్చి వాలాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. అతడు రావడంతోనే మళ్ళీ తిరగ 
బడ్డాయి వాళ్ళ సైన్యాలు, ఘూరంగా జరిగిపోయింది యుద్ధం. 

ఇంతలో “వడీ, వడ్డీ - అర్జును డెక్కడ 1” అంటూ నారా 

యణ గోపాలబలంతో వచ్చిపడ్డారు నంశప్కకులు - ఎక్కడ 

దాక్కున్నా డతడు? మేం వోడిపోలే బే! యుద్ధంచేస్తున్న మమ్ముల్ని 

వొదిలేసి వచ్చేస్తే గెలుపనుకున్నాడో![” అంటూ కేకలువేశారు; 

కవిగించారు. దాంతో మళ్ళీ దశ్మీణదిక్కు- వెళ్ళి వాళ్ళతో యుద్దం 

మొదలుపెట్టాడు అర్జునుడు. 

అర్జునుడు అటు వెళ్ళగానే శతెరిపిణ్షచ్చినట్టయింది 'కౌర వులికి, 

పాలో అంకే పొలో అని వొక్కసారి శ(తువుల్ని తరుముకు వెళ్ళారు. 

నిభాయించుకోలేక పోయింది పాండవ సేన, వెనక్కి-తగ్గడం మొదలు 

పెట్టింది. పారిపోతూవున్న బలగం అదలిస్తూ ముందుకివచ్చాడు 

భీముడు, ఎదురుగుండా వస్తూవున్న బాపహ్తాకుణ్తై “ఆటా అడుగు 

ముందుకి వేశావో ఆబోరు దక్కదు” అంటూ గదమాయింవాడుః 

గద యిస్తూ నే అతడిమోావ పరంపరగా బాణాలు గుప్పించాడు, 

దుర్వోధనుడూూ (ద్రోణుడూ, కర్ణుడూ, అశ్వశామా = నలు 

గురూ వొక్క. మొగిని భీముడిమోద కొలబడ్డారు. శరవర్షం కురిపించారు. 

అందరికీ అన్ని మాపులయి పోట్లాడాడు భీముడు, భూమి ఆకాశమూ 
దద్దరిల్లినట్టు సింవానాదం చేశాడు. 

భీముణ్ణి వొక్క-ళణే అంతమంది ఘిరాయించడం చూసి తన 

వాళ్ళని పురికొల్పాడు ధర్భ రాజు. నకులుడూ, సాత్యకీ, సహా బేవుడూ, 
అభిమన్యుడూ వచ్చి భీముడికి సహాయం కలిశారు. దుర్యోధనుడూ 

మొదలై నవాళ్ళతో కలబడ్డారు. 

అపరాహ్తామయింది న్ 
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ఉభయపశాలకీ వళోరావోోేరి పోరాటం జరిగిపోయింది. 
రథాలు మాదపడుతూవుం కే ఏనుగులు దొర్లి పోయేవి. క తులు పడుతూ 
వుంకు వనుగుల కుంభ స్థలాలు పగిలి ముత్యాలు తుళ్ళుతూ వుండేవి. 

గ్య రాలు డెక_లకిండపడీ, వనుగుల దంతాల్లో చీల్చుకుపోయిీ _సెని 
కుల పేగులు సై కివచ్చి వేలాడుతుండేవి. ఏనుగలమోద మావత్తుల 
వేతులు తెషపోయిన్నీ అంకుశాలు వొదలకండా విలవిలా కొట్టుకునేవి. 

వనుగులు తొండాలతో ఎ ల్తేస్తూవుంశు గు(రాలతోకూడా రాతులు 

వేలాడుతూ వుండేవాళ్ళు. ఎదటికాళ్ళు నరికేత్థూవుంశే వనుగులు 
ముందుకి కూలిపో యేవి. చెదిరిపోయిన వనుగులు గ్య రాల్నీ, సారథుల్నీ 
తొక్కే_స్తూవుంశే రథాలు గుండవిండి అయిపో మేని. కాతులు వొక్క. 

బిగిని నరికి పాశేన్తూవుంళే కాలిబంట్ల అవయవాలు ఆనవాలు లేకండా 

అయిపోయి కుప్ప పడేవి. 

అలా జరిగిపోతూవున్న దొమ్మూయుద్ధంలో (దోణుణ్లి చూపించి 

ర దేసమయంి”” అంటూ తీననేనని పా చ్చరించాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు. 
ఒక్కొ-దూకుడుతో వచ్చి (దోణుడిమోద క లబడ్లా డతడు. సేనాధిపతి 

ఇసారాతో “పట్టండీ, కోట్ల్టండ నరకండీ, చంవండీ” అంటూ(దోణుణ్లి 

చుట్టుముట్టారు పాండవసేన రథాల వాళ్ళు. 

(పళయ భె రవుజే అయిపోయాడు (దోణుడు. అతడి రెండుకళ్ళూ 

అగ్గినిపలు కురిశాయి. ఘోరమైన దివ్యాస్తాలు (ప యోాగించాడు. 

ఆదివ్యాస్తాలముందు నిలవ లేకపోయారు పాండవ యోధులు, వాళ్ళ 

కాళ్ళూ చేతులూ ఆడ లేదు. బొమ్మల్లానొంచుండిపోయారు. మన వాళ్ళు 

అ చే సమయమంటూ వాళ్ళమిగాద ఘోరంగా "పడ్డారు. చిందరవందర 

అయిపోవచ్చింది పాండవ నేన. 

ఇంతలో సంశప్కకుల్ని వావగొట్టి ఇటు తిరిగాడు అర్జునుడు. 

భయంకరమైన వానరపతాకంకాంతులు ఆకాశం (పతిఫలింప జేస్తూ, 
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ఉద్ధృతంగా రథం తొలుకువచ్చాకు (శ్రీకృష్ణుడు. అగ్గి దేవుడికి గాలి 
దేవ్రడు తోడయినట్టు భీముడికి అర్జునుడు ఫవోడయాడు, 

అర్జునుడు రావడంతోనే మనఎ*"ళు అడిలిపోయారు.. పాండ 

వులు వెంటదరిమారు. (దోణుణ్ణి మించిన దివ్యాస్తాలు వేశాడు అర్జు 

నుడు. ఆచార్యుల అఆటకట్టించినట్టు చేసేస్తి మనసేనమోద గాండీవం 

గురిపెట్టాడు. భీముడూ పక్కృ-నించి తరుముకువచ్చాడు. అన్నదమ్ము 

లిదహా కౌరవసేన రక్కనదుల్లో ముంచెత్తి వొదిలిపెట్టారు. 

మన్నసెన్వాలు తట్టుకో లేక పోయాయి. “క కా, కర్లా, రక్షించు” 

ఆంటూ కర్షుడి వెనక్కి. పారిపోవచ్శాయి. 

కరారునులయుదం౦ం 
ణ జ థి 

“భయపడకండి” అంటూ పెద్ద పులిలా అర్జునుడితో కల బడ్డాడు 

కర్లుడు. కలబడీ కలబడడంతో నే ఆగ్నేయ్యాస్త్రం (ప యోగించాడుం 

వారుణ్యాస్ర్రం వేశాడు అక్టునుడు, చల్లారి వూరుకుంది ఆగ్నేయ్యాన్ర్రం. 

అలా ఆగ్నేయాన్ర్రం ఆరేసి గట్టగట్ర బాణాలు కొట్టాడు అర్జునుడు. 

ఇంతలో భీముడూ, సాత్యకీ, ధృప్టద్యుమ్ను డూ వచ్చి అర్జునుడితో 

కలిశారు. తలా మూడేసి బాణాలు క ర్లుడికి తగిలించారు. అర్జునుడి 

బాణాలు అడ్డుకుంటూనే వారి ముగ్గురి భనుస్సులూ నవ్వుతూ విరగ్గా 

చేశాడు కర్ణుడు. ధనుస్సులు ముక్క లయిపోడంతో చే ముగ్గురూ 
మూడు కత్తులు విసిరారు, మూడుకత్తులూ ముక్క-లువేసేసి సింవా 

నాదంచేశాడు కర్లుడు, 

తాచుపాముల్లాటి వడు బాణాలు కరుణ దు సెల్ళిపోయినట్టు 

కొట్టాడు అర్థునుడు. మరో ఆరుబాణాలు వేసి శతుంజయుకి చంపే రః 
శాడు ఒక వెడల్పాటిబాణం వేసి విపాటుడికంఠం నరికేశాడు. 
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కర్దుడిరథం చాటి మనసేనలోకి చొచ్చుకు వచ్చేశాడు. అడ్డం వెళ్ళిన 

కర్టుడి తమ్ముళ్ళని ముగ్గురినీ భూ దేవికి బలిపెక్టుశాడు. 

అ జేనమయంలో గదపట్టుకుని రథం దిగాడు భీముడు. కర్దుకి 
బంధువుల్నీ వాళ్ళనీ పది వేలమందిని బా జేసి పచ్చడిచేసేశాడు. తిరిగి 

రథంమిాదికి వెళ్ళి మరో ధనుస్సు పుచ్చుకున్నాడు. కర్లుణ్లీ అతడి 
గురాల్నీ తూంట్లుపడేట్టు బాణాలు గుప్పించాడు, 

క_త్తీ డాలూ పట్టుకుని ధృష్టద్యుమ్నుడు రథం దిగాడు, చంద 
వర్శ్శమిా దా, బృవా శ్రత్రుడిమోచా కలబడ్డాడు. వాళ్ళ శిరస్సులు నది 

“శీశాడుం తిరిగీ రథ మెక్కి- మరోవిల్లు పుచ్చుకున్నాడు. డబ్బ్భ్బయిమూాడు 

జబాళాలు కర్లుడిమిగాద కుమ్మరించాడు. సాత్యకి మరోధనున్సు తీశాడు, 

అరవై నాలుగుబాొణాలు కర్షుడిమోద రువ్వాడు. అతడి సారథిని కాకు 

జాడు. ఆతడి జెండా చీలికలుచేసేశాడు. తలమునకలయింది కర్లుడికి. 

దుర్య్వోధనుడూ, (దోణుడూ, జయ(దథుడూ పరుగెత్తుకు 

వెళ్ళారు. శ్యతుసము(దంలో ములిగిపోశకండా క రు ఉద్ధరించారు. 

నాయకుల్ని వొదిలేసి ఉభయసేనలూ దారుణమెన యుద్ధం 

చేశాయి. రథాల వనుగులూ, గురాలూ, కాలిబంట్లుా ఎంతో 

అంతమంది తె క్కాజమాలేకండా కూలిపోయారు. రక్తం కాలవలయి 

పారింది, అందులో కళేబరాలు కొట్టుకుపోయాయి. చనులు పోగులు 

పడ్డాయి వాటిలో పొదిగినట్టు మాంనంముక్క-లు కుప్పలుపడ్డాయి. 

వనుగుల కళేబ రాలూ, గు(రాల కశవాలూ దొంతులు దొంతులు 

పడ్డాయి. వాటికింద మానవ చేవోలు పచ్చడిపచ్చడి అయిపో మాయి. 

తలకాయలు గుట్టలు గుట్టలయాయి. తెగిన కాళ్ళూ, చేతులూ వాటి 

కింద సులమిలలాడుతూ మెదిలాయి. ఘోరమైన ఆరణరంగం 

యావత్తూ కొద, భీభత్పాల నాటకరంగంలా అవుపించింది. 
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సూర్యుడు పడమటికొండ శిఖరం వెనక్సి- వెళ్ళిపోయాడు. 

సాయంకాలం ఎరుపు పడి మరింత ఎరుపెక్కిన ర ్కకృంమడుగుల్లో 

భూ తాలూ భేతాళాలూ వరవళ్లుతొక్కాయి. వరళ్లు వచ్చి శవాలు 

కొరకడం మొద లెట్టాయి. గెద లూ, రాబందులూ మాంసం వీక్కు 

తింటూ కోలావాలంచేఛాయి. ఆభీభత్పంచూచసిన్నీ, రా(తికావచ్చినా 

అవాఖ యుద్దం చాలించాలనుకోతేదు పాండవనేనలు, 

అర్జునుడిడాడి మన వాళ్ళకి తలమునకలయింది. పరిస్థితి మనిం 

చాడు మననేనాని (దోణుడు. సైన్యాలు మళ్ళించండి” అంటూ 

నాయకుల్ని హాచ్చరించాడు, మనసేనలు మళ్ళడంతో శే పాండవులూ 

యుద్దం ఆపేశారు. 

ఉభోయసేనలూ తమతమ శిబిరాలికి మళ్ళాయి. (దోణుడి 

(వతిజ్ఞ భంగం కావడమూ, అర్జునుడి (వకాపం అద్భుతంగా వుండ 

డనూూ, అర్జునుడం క (శ్రీకృష్ణుడు (పాణంపెట్టడమూ -- ఇదంతా చెప్పూ 

కుంటూ చిన్న పోయిన మొపహోలతో వచ్చేశారు మన వాళ్ళు. 

పదమూడోరోజు 

మర్నాడు తెల్లవారింది. , అందరూ యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డారు, 

నీకొడుకు దుర్యోధనుడి మొసాంలో మా కం చికి తే నెత్తురు శేదు. 

“ కవటంతో లాలించి వెరివాకై చేస్తున్నావు నన్ను ” మన 

'యోధులందరూ వింటూవుండగా (ద్రోణుడితో అన్నా డతడు -- 
కనిన్న ఎన్నో సార్లు సీకుచి క్కా_డు ధర్శ రాజు. తలుచుకుం కు ఇట్లు 
స నువ్వుం చం పెయ్య్యూలన్నా చం పెయ్యాగలవు. కాని 
ఉచేకీంచావు. ఊకుకోవాలనే వూరుకున్నావు. అంత్ డాబుచేసి 
వరమిచ్చావు. నాకంట్లో గారంచల్లుతున్నా వు. దీనివల్ల నువ్వు నలు 
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కున్న బేవిటో అర్థంకాదు నాకు! నమ్ముకున్న వాళ్ళని బుద్ధిమంతుడు 

ఎవడన్నా ఇలాచేసాడో 1 అన్నాడు. 

ఎంత కటువుగా వుండాలో అంత కటువుగాచేనశున్నా యిరా రాజు 

మాటలు. అయినా కంటసపడ లేదు (దోణుడు. ోనవ్యుతాలకన్నా 
నామాట అబద్దం కాదని నమ్మ” మెల్లిగా అందుకున్నా డతడు -- 

“ అర్జునుడి న నీకు తెలును కదా! అతడికి సామాతూ 

శ్రీకృష్ణుడు సహాయ మాయె! ధర్మరాజుమోద ఈగవాలితే తమ 
మాద ఏనుగుపడ్డట్టు చూస్తారు వాళ్ళు. అంతా తెలిసి తెలిన్సీ నన్ను 

అనడం వం న్యాయం! ఇం తెందుకూ, ఇవాళ ఎవళ్ళని వంచేస్తానో 

చూడు! అయితే అర్థునుడుమాపత్రం అడ్డురాకండా చూడు, అతత 

దూరంగా లాక్కుపోగల యాధుల్ని ఎవరినయినా నియోగించు” 

అన్నాడు. 

“మేంతప్ప మరెవభ్ళూ అర్జునుణ్ణి నిభాయించవేరు” అన్నారు 

సంశ _ప్తకులు- “మేమే అతణ్రి దూరం తీసుకుపోతాం, యుద్ధంలో 

మూడు చెరువులనిళ్ళూ తాగిస్వాం” అంటూ బయలుదేరారు. "ల్లి 

అర్జు కుళ్లి కవ్వించి పిలిచారు. పృకులికీ అర్జునుడిక్ ఘోరమైన 
యుద్ధం జరిగిపోయింది. 

అక్టునుడు అలా వెళ్ళగానే దోణాచార్యులు పద్మవ్యూవాం 

పన్నాడు. -ధర్మరాజుమాటమిద అభిమన్యుడు పద్మవూ వ్యూహంలో చొర 

బడ్డాడు. బృవాదృలుడూ, మొదలైన రాజుల్ని, క మొద 

లన రాజకుమాళ్ళని ఎంతోమందిని అతడు వాత వా౭చ్చాడు. తుదకి 

అనేకమంది మహా యోధులమధ్య చిక్కుపడిపోయాడు. బహ్మోండ మైన 

పరాక్రమం (ప్రదర్శించి తుదకి _పాణాలు వొదిలి పెట్టాడు. సంతోవి.స్తూ 
మనవాళ్ళూ, దుఃఖపడుతూ పాండవులూ ళివిరాలు చేరుకున్నారు. 



దొోణపర్వ౦ 
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రెండో ఆశ్యాసం 

“సంజయా, హృదయం తరుక్కు_పోతూవుంది.” దుంఖపడుతూ 

అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు - కనామనవంల్లోకల్లా ఉత్తముడు అభి 

మన్యుడు. పురుషుల్లో సింవాంవంటి వాడు, గుణవంతుడు, కకినాత్ముులు 

పదిమందీ మీదపడి ఎంతకప్హ పెట్టారో! పాపం, పువ్వులాంటి సుకు 

మూరుడు. ఎంత బాధపడిపోయాడో! చెప్పూ సంజయా చెప్పూ, 

వివరంగా జరిగిందంతా చెప్పూ” అన్నాడు. 

పద్మవ్యూహ ౦ 

“(దోణాచార్యులు పద్మవ్యూహం పన్నాడు” సంజయుడు 

అందుకున్నాడు = “అభేద్యమైన వ్యూవా మది. చ(కాకారంగా 

వుండడం చేత చకవ్యూవామనీ అంటారు దాన్ని. చేశ చేశాల రాజులు 

దానికి దళాలు, సమవయస్కులు పదివేలమంది రాజకుమాళ్ళు శీస 

రాలు, కర్ణుడూ దుశ్నాననుడూ మొదలై నయోధులతోనూ, ఎంతో 
అంత సేనతోనూూ నాగుపాము జెండాతో మధ్య దుర్యోధనమవో రాజు 
కర్ణిక వ్యూహంముందు తెల్లనొడుగుతో స్వయంగా నుంచున్నాడు 
సేనాని (దోణుడు. ద్వారం దగ్గిర సై ంధవుడు జయ్య(దథుడు పెట్టనికోట 

లాగ నుంచున్నాడు. అతడికి దన్ను అటూ ఇటూ శల్యుడూూ, అశ్వ 

తామా, భూరి(శ్రవుడూ మొదలైన మెరికల్లాంటి వాళ్ళు నిలబడ్డారు, 
అవసరమైన కీలకస్థానాల్లో కృ పాచార్యులూ, శకుపీ, కృత వర్మా, 
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కలుడూ, సీకొడుకులూ, మనవ €లూ మొదలై న వాళ్ళు బందోబస్తు గా 

సర్దుకున్నారు. 

అందరూ ఎ[రటి పూలదండతే వేసుకున్నారు. ఎరటిగంధాలే 

పూసుకున్నాారు. ఎరటి ఆభరణాలే పెట్టుకున్నారు. ఎ(రటి వస్తాలే 

కట్టుకున్నారు. అద్భుత ంగావుంది పడ్మవూ్యూవాం, 

ఛీముణ్లి ముందు పెట్టుకుని అటు పాండవబలగమూ తేర్షి వచ్చింది. 
సాత్యకీ, ధృష్టద్యుమ్ను డూ, కుంతిభోజుడూ, పైకి ఆానుడూ, మత 

ధర్మూడూ, య్యతవర్నుడూ, ధృష్ట కేతువూ, నకులసవా చేవుల్యూ ఉత్త 

చూాజుద్యూూ శిఖండీ, యుధామన్యుడూ, ఫఘటోత్క-చుడూ, విరాట 

రాజూ, (ద్రుపద మహారాజూ, (దౌపదికుమాళ్ళూ, శకికయులూూ సృంజ 

యులూ మంచి ఉ దేకంతో వచ్చి (దోణాచార్యుణ్ణి ఎదిరించారు, 

వాళ్ళని చూచి పకాపక నవ్వాడు (దోణుడు. ఉ(గమైన 

బాణాలు కురిపించాడు. తన (పతాపమంతా చూపించాడు. ఆ మహో 

పీరుడిముందు వాళ్లు వొక్కళ్ళూ నిలఅవతేకపోయాగు. అంత పాండవ 

మై న్యమరా వెనక్కి. తగసింది. సహీంచలేకపోయాడు ధర రాజు 

భయంతోనూ, ఆశ్చర్యంతోనూ శెల్లపోయా డతడు. అతడి కర 
చరణాలాడ లేదు. 

అభిమన్యుడు 

వద్శృవ్యూవాం శేదించుకు వెళ్ళడానికి ధర్మ రాజుమై న్యంలో 

అర్దునడూ, తప్పిస్తే ఆభివున్యుడూ - ఈద్ద శే సమర్ధులు. అర్జునుడు 

సంశప, కులతో యుద్ధం చేస్తూ దూరంగా వున్నాడు, ఇప్పుడు అభ 

మర్యుడు వొకు_డే ఆధారం. ఉ త్పావాంతోనూ, శెార్యంతోనూూ, 

తేరిచూడ్డానికి పీల్లేకండా అతడే అవువిస్తున్నాడు, అతడికి తప్ప 
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ఆ మవోవ్యూహం మరొకడికి సాధ్యం కాదు, అడే ఆలోచించాడు 

ధర రాజు, 

“బాబూ నువ్వే ఇప్పుడు పూనుకోవాలోయి” - అభిమన్యు 

డితో అన్నాడతడు _ “పద్భఖ్యూవాం భేదించడం మాకు ఎవ్వరికీ 
వేత కాదు. మోనాన్నా, (పద్యుమ్ను డూ, నువ్వూ యా విదాముగ్గురి కే 

ఇది తెలును. ఇప్పుడు వీగిపోయి వూరగ.:కున్నామా మానాన్న వచ్చి 

నల్న్ని కమ్మ్శులుకట్టి వొదిలిపెడ తాడు. అలా శాకొండా పరాక్రమం 

చూపెట్టి పద్శవ్యూవాం భీదించాలి నువ్వు *” అన్నాడు. 

“త్ర ప్పశం డా?” యా కలక ల్లాడుతూవున్న -మొపాంత్రో అన్నాడు 

అభిమన్వుడు- “పన్మవ్యూహాం భేదించుకు పోతాను నేను. అయితే 

దీన్ని శేడించుకుని లోపలికి వెళ్ళడంమాాత్రమే చెప్పాడు నాన్న 

చించి చెండాడుకుంటూ వెళ్ళిపో తాను, అంతే. లోపల వాళ్ళం "తా 

చుట్టుముట్టారో, తిరిగీ తప్పించుకు బెటపడలేను, అదిమా(తేం ఇంకా 

చెప్పలేదు నాన్న. అయినా వచ్చినచింత వమి లేదు, ఎలా చొచ్చుకు 

వెళ్ళిపోతానో మీరే చూద్దురు కాని” అన్నాడు, 

“ఉ జూరివేసుకుని నువ్వు పోయావంకే చాలు. మేం యావ 

న్మందిమిా చొరబడ తాం” అన్నాడు ధర్మ చాజు, 

“నువ్వు రవంత దారిచేస్తే చాలు” అన్నాడు భీముడు - 

“ధృష్టద్యుమ్ను డూ, (దుపదుడూ, సాత్యకి మా తాతయ్య విరాట 

రాజూ నేనూ చించి చిందరవందర చేసేస్తాం పద ఉన్యూవాం” 

అన్నాడు 

“పమూామాటకి తిరుగుంటుం చా బాబయ్యగారూ +; అన్నాడు 

అభిమన్యుడు -- “పెదనాన్న ఇంత ఇదిగా చెప్పారు, ఇంతకంకు నాకు 

కావలిసింది ఏముంది! నాన్నా, అమ్మా ఇంత వాణ్ణి చేశారు నన్ను 

ఇది వూరికే బోనిసన్తానా ఇదిగో, “వొక కు(రాడు పళువులు రొక్సి 
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నట్టు కౌారవయోధుల్ని చెంటకరిమాడు? అని జనం చెప్పుకోవాలి, 
(దోణాచార్వులు “సెబాసంకు  సెచానుి అని మెచ్చుకోవాలి. 

మూ మావయ్యా, మా నాన్నా _ద్రైహ్మోనంద మనుభవిం'చాలి. 

అదిగో అలాగ పద్శవ్య్యూవాం చించి. చీలికలునేసి పారేస్తాను 

మూడండి. దుర్యోధనుడికి ఇవాళ [ప్రళయం పుట్టిస్తాను” అన్నాడు 

“సిధై ర్యమూ, శ "ర్యవమూూ, క్రిర్రీ అసమానంగా సరిల్లాలోయి 

బాబూ” - అనందిస్తూ ఆశీర్వదించాడు ధర రాజూ 

సారథ్సీ దోణుడిమోాడికి రథం పోన్” తన నారథి సుమి తుళ్లి 

ఆచేశించాడు అభిమన్యుడు. 

“ఆలోచించు” తటపటాయిస్తూ అన్నాడు సుమితుడు -- 

“నువ్వేమో యువకుడివి. (దోణుడూ మొదలై న నేనానాయకులు 
ఉద్దండులు; అనేకులు వంక్కాాకలు తేకినవాళ్ళు. యుద్ధ మంచే ఇచే 

శ్రీకారం నీకు. వాళ్లు నీచేత కూలిపో'తా రనుకోకు” అన్నాడు. 

“డజేవతలందరితోనూ కలిసి చేవేం[దుడే రాన్, పీగ్గొట్లి విడిచి 

పెడ తాను? నవ్వుతూ అన్నాడు అభిమన్యుడు - “లేదా. (ప్రమథ 

గణాలతో పరమళివుడేరానీ - ఇం తెండుకూ వూ అయ్య అక్టునుదూ, 
మామయ్య (శ్రుకృమ్లుడూ రాన - పిగిపోడమన్న మాట మనకి వుండ 

దనుకో. తెలిసిందా, (దోణుణ్లే గీణుల్లే నేను లత్యు పెడతానా? అడ్డు 
లం దా a 

చెప్పకు. పోదాం సడి అన్నాడు. బదులు చెప్పకండా అత్రి 

తొందరచే సే ఇాడు, ధనుస్సు కొ(ద్రం మోగించాడు, 

అనుమానిస్తూనే పగ్గాలు సడిలించాడు సుమి తుడు. శణంలో 

పద్శవ్యూహంముందు వచ్చి నిలిచింది అభిమన్యుడి రథం. డాని వెనక 

అపారమైన పాండవబలం యావత్తూ పరిగెత్తుకు వచ్చింది. వద్శ 

వ్యూవాం ముఖ ద్వారంలో కొండల్లా నుంచునివున్నారు (దోణుడూ 
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మొదలైన మనవాళ్ళు. ఒకళ్ళ నిమిం చి వొకళ్ళు ముందుకి వెళ్ళారు" 

పాండవబలాన్ని భయంకరం గా ఎదిరించారు. దొమ్మోగా ఆరంభ 

మయింది యుద్ధం. 

మెరుపు 'మెరిసినట్టు మెరిసింది అభిమన్యుడి రథం, క ర కార 

వతాకం జిగేలుమంశు జిగేలుమంది. (దోణుక్లి బాణాలతో ఉక్కిరి 

బిక్కిరి చేసేసింది రౌద్రం. అంతే. పద శ్రశాకవాం భదించేశాడు అభి 

మన్వుడు. లోపల చొరబడిపోయాడు. 

పద్శవ్య్యూవాంలో దూసుకు పోయాడు అభిమన్యుడు. రాద 
రసంతో ఉప్పొంగిపోయా డతడు. మవోసము[దంలో తిరుగుతున్న 
మందరపర్వతంలాగ, మపోరణ్యంలో దావాగ్నిలాగ, కాలం తీరిన 

మానవకోటిని మారణహోోమంచేనేస్తున్న (పళయళివుడిలాగ చెల కేగి 
పోయాడు. వ్ర్యూవాం వ్యూవాం యావత్తూ కలగుండు పెళ్టుసి, వాడి 

పొడి చేసేసి, భాపుమాయసి రణవివో+రం చేశాడు. అతడు రువ్విన 

రకరకాల "బౌణాలూ, మహోస్తాలూ ఎదటి క్యతువుల ఆయుధాలికి 
తగిలి మంటలుమండాయి. వనుగుల్ని దూసుకుపోయాయి. రథాలు 

నరికేశాయి. గు రాలు కూల్చే శాయి. కూరలు తరిగినట్టు కాల్చలాలు 
తరిగేశాయి. ధనుస్సులు ముక్కలు చేశాయి. జెండాలు తెగేశాయి, 
గొడుగులు పొడిచేశాయి, రథాలగు రాలు నరికేశాము. యోధుల 
కవచాలు పగలగొట్టాయి. సారభుల్ని చంచేశాయి. రథికుల భూష 

కాలు దుళ్ళగొట్లాయి. కతలు విరిచేశాయి, క పేబ రాలు కుప్పలు 

పెట్టాయి. బాణాలు ముక్క-లుశోశా ము. సెనికుల చేతులూ కాళూ 

తెగేణాయి. గదలూ, ముద్ర రాలూూ (పాసలూ తుడిచేఛాయి. తల 

"కాయలు ఎగరగొకుశాయి. అంకు ఫాలు దుళ్ళగొట్టాయి. కండలు 

ఇెక్కే.ఇాయి, రకాలు పరదలుకట్టేంచాయిం. ఎముకలు విరిచేశాయి. 
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దాంతో కలతపడిపోయి, సంకటపడిపోయి, సంక్షోభ పడిపోయి, 
వొరిగివోయి భయపడిపోయి, కకాపికలయిపోయి నానా ఇదీ అయి 

పోయింది వద +న్యూవాం 

దుర్యోధనుడికి లేళ్ళూ జెరులూ పాకాయి. ఆకలితోవున్న 
'సింవాంద గిరికి బుద్ధి లేని ఏనుగు వెళ్ళినట్టు అభిమన్యుడిదగ్గిరికి అడ్డు 

కందికి పరిగెతా డతడు. 

“అభి చున్యుడి చేతిలో పడిపోయాడు దుర్యోధనుడు” ఎ తన 

'యోధులికి చెయ్యివిసిరి శేకలువేశాడు (దోణుడు - ోవరిగెత్సండి. 
బాణాలు వెయ్యండి. అడ్డు పడండి, ఉరకండి. మిాశూారత్యమం తా 

చూ పెట్టండి” అంటూ పురికొలుపుతూ తనరథం అటుతిప్పాడు. 

కృపుడూ, కృత వర్మా, అకా వరా వలుడూ, శల్యుడూూ* 

శకున్కీ కర్టుడూ, సౌమదత్సీ, పౌరవుడూ, వృవనేనుడూ మొదలైన 
మవోవీరులు వొక్క మొగిని పరిగెత్తారు. దుర్యోధనుడు అభిమున్యుడీ 

వాతీపడకగండా అడ్డుశ న్నారు. అలా వాళ్ళు ఆడ్డుపడకపో తే రారాజు 

పని వమయేదో ఊహించ జేం. దుక్యోధనుడు చెయ్యి కారిపోడంతో చే 

భీవణంగా వుంకరించాడు అభిమన్యుడు. నోటిలోని కండ లాక్కు. 

పోతే పెద్దపులి ఎలా గర్గిస్తుంది అదిగో ఆలా గర్దించా డతడు. ఒక్కా 

సారి నలిశేగిపోయాడు. మనవాళ్ళని అంతమందినీ అడలగాకేశాడు, 

అతడి బాణాలముందు వొక్కడూ నిలవలేకపోయాడు. అంతమందీ 

పులిముందు లేళ్ళలా చెల్లాచెదరయిపోయారు. సింవానాడం చేశాడు 

అభిమన్యు కు. 

అభిమన్యుక్ణి అడ్డుకోడం మన వాళ్ళ తరంకాదని [గహించేశాడు 

(దోణాచార్యులు. చాంతో తానే స్వయంగా బయలు చేరాడు. అతడు 

వెళ్ళడం చూసి అంతవరకూ వెనక్కి. తగ్గిన అశ్వ ళ్ళామా మొదలె న 
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యావన్నండీ అతడిచెంట ఎగబడ్డారు. అభిమన్యుడి మాద బాణ వర్షం 

కురిపించారు. మవారాజూ, నీకు అబద్ధం, నాకు నిజం - అంతమంది 

చాణాలూ అద్భుతంగా ఇశ్తు ఖండిస్తూ వచ్చాడు అభిమన్యుడు, ఇటు 

బాణాలు ఖండిస్తూ నే వున్నాడు ఆటు అందరినీ తూంట్లుపడేట్టు కొడు 

తూనే వున్నాడు అతణ్ణి ఆ(క్రమించినవాళ్ళలో వొక్కడూ అతడి 

బాణాలు దూనుకుపోనివాడు జేడు, అయినా మనవాళ్ళు అతక్ణి 

ముట్టడించడం మానలేదు, 

అే సమయమని తనసేనకి చెయ్యివిసి రాడు నీకొడుకు దుర్యో 

ధనుడు. ఉప్పొంగిన పెద్ద సమ్ముదంలా ఏిరుచుకువడింది మనసేన. 

దానికి తగిన వరానావొక్డులా అవుపించాడు అభిమన్యుడు. 

కౌరవసేన అభిమన్యుణ్ణి ఘీరాయించింది. దుర్యోధనుడూ, 

కృపూడూు భూర్మిశవుడూ, అతడిమోద మూూడేసిబాణాలు కొట్టారు. 

(దోణుడు పది హేకు కొట్టాడు. వివింశతి ఇరవై కొట్టాడు. అశ్వ స్టైమ 

అయిదవూ, బ్బవాద్చులుకు ఎనిమిదీ, శల్యుడు ఆరూ, కృృతవర్శ 

ఏడూ, శకుని చెండూ, దుశ్శాసనుడు పన్నెండూ, దుస్పవాడు 

తొమ్ముది కొట్టారుం ఈఅందరినీ తలా అయిచవేసి బాణాలతో 

కొట్టాడు అభిమన్యుడు. 

ఇంతలో అశ్శకుడు దురుసుగా అభిమ్యుడిమాదికి తోసుకు 

వెళ్ళాడు. అతడి జెండా చించేసి, గు రాలు కూల్చేసి, సారథిని చం వేసి 

కట్టకడపట అతడి తలకాయ నరికేశాడు అభిమన్యుడు, 

ఆంతమందీవొక్క. సారి 

అశ్శకుడు హత వై (పోడంతోచే మన మపహోరథులందరూ తవు 

తము శె నిలు పాొ౭పోక ంజా మళ్ళించారు. (దోణుడూ మొదలైన 

యోధులూ, నీకుమాళ్ళు కొందరూ - యావన్నందీ నొక్క-సారి అభి 
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మన్యుడిమిాద విరుచుకు పడ్డారు. ఎన్నో అన్ని అస్తాలూ, ఎన్నో అన్ని 

శస్తాలూ వొక్క మొగిని అతడిమోద కువు రించారు. 

భరించలేని కోపంతో చీ కుగిపోయాడు అభిమమ్యుడు అంత 

మంది శరీరాలూ రక్కకళల్ళీలుచేసి వొదిలిపెట్టాడు. ఆవూపుని వచ్చి 
కర్టుడివూద పడ్డా డతడు, అతడి కవచం చీల్చుకుని, వొళ్ళు దుసెళ్ళి 

పోయినట్టు (క్రూరమైన ఉక్కుబాణ మొకటి కొట్టాడు. దెబ్బతో 
మూర ఎసోయాడు కర్ణుడు. అలాంటి ఉక్కు_బాణా లే సీకొడుకులమో దా 

(పయోగించాడు అభిమన్యుడు. వాళ్ళందరినీ వెనక్కి. పరిగాత్కినట్టు 

చేశాడు. మిడతల్లాగ మోాదికి వెళ్ళుతూన్న రాజులందరినీ అన్ని 

హోో(తుడిలాగ మాడ్చి మాడ్చి వొదిలిపెట్టాడు. 

అలా చెలశేగిపోతూవున్న అభిమన్యుణ్ణి అడ్డు కోబో మాడు 

శల్యుడు. పిడుగుల్లాటి బాణాలు రువ్వాడు అభిమన్యుడు. మూూార్భ పోయి 

రథంమోడద వొరిగిపోయాడు శల్యుడు. పట్టపగ్గాలు లేనట్టు మరింత 

విజృంభించాడు అభిమన్యుడు, పద శప్యూహమం త జజ్జ్ఞర్ల్లి పోయినట్టు 

కింహాొనాదం చేశాడు. అరి చేతిలో (పాణాలుపెట్టుకుని పక్క-పక్క-లికి 

తప్పుకున్నాయి మనమై న్యాలు. (ద్రోణుడు శేకలువేస్తూ నే వున్నాడు. 

హపాచ్చరిస్తూ నే వున్నాడు. లాభం లేకపోయింది. 

అన్నగారి అవస్థ చూసి సహించలేకపోయాడు శల్యుడి 

తమ్ముడు. ఉట చేకంతో అభిమన్యుడిమోాదికి దూసుకు వెళ్ళాము. తీవ 

మెన బాణాలు పది అభిమన్యుడి మాద నాటించా ఐ,  అరికాలీమంట 

చెలి, కెక్కి-నట్టయింది అభిమన్యుడికి. అతడి గుర్రాలు కూల్చేసి సారథిని 

చంచేశాడు, జెండా పడగొశ్టే కాడు. ధనుర్భాణాలతో రెండుచేతులూ 
నరికేశాడు. రథం ముక్కాలు చేసే శాడు. చివర వొక వెడల్పాటి బాణం 

వేసి అతడి శిరస్సు నరికి కింద పడేశాడు ఇదంతా వొక లిప్తలో 
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జరిగిపోయింది. చుట్టూవున్న రాజుఆూ, రాజకుమాళ్ళూ నిలువునా 

నీరువిడిచిపోయారు. 

(దోణుడూ, కృ 'పుడూ, అశ్వ శ్యామా, కృత వర్మా, బ్బవా 

దృలుడూ, కర్ణుడూ "మొదలైన మహాయోధులు వొకళ్ళనొకళ్ళు 

వేరువేరుగా కిలుచుకున్నారు. తమతమ సైన్యాలు పురికొల్పు 

కున్నారు. అంతమందీ వొక్కసారి అభిమన్యుళ్లు ఆ(కమించారు. 

మీ రథచ( కాలు ఏనుగుల గంటలూ గూరాల గజ్జలూ, ఏళతుల 

సింవానాదాలూ - ఆకాశం జబద్దలయిషోయినట్టయింది.  రొ(దం 

మూర్తీభ వించినట్టయింది. 

అభిమన్యుడు అట్టవోసంచేశాడు. లాఘవమూూ, లయ్యళుద్ది 

చ్యితత్యమయూ, దృఢత్వమూ - అన్నిటిలోనూ అచ్చంగా అర్జునుడిలాగ, 

కృష్ణుడిలాగ అద్భుతంగా యుద్ధం చేశా డతడు. చ(కంలా వంగివున్న 

ధనుస్సుతో కిరణాలవంటి బాణాలు వీరజిమ్యుతూ, గుడికట్టి కిరణాలతో 
'తేరచూడడానికి వీల్లేని నూర్యుడిలా అవుపించాడు. అల్లైతాడు 
మోగిస్తూ ఛీవణంగా ఉక్కుటాణాలు విరజిమ్ముతూ, సింహనాదం 

చేన్తూ ఉరుములు వురుముతూ పిడుగులు కురుస్తూన్న (పళయ 

మేఘంలా విజృంభించాడు. * భల్లవమూ, అంజలికమూ, క్ష్రుర(ప్రమూ, 

కూర్చునఖరమూ మొదలైన దారుణమైన బాణాలు పుంఖాను 

వుంఖంగా (ప యోగించాడు. యావన్నందినీ జజ్జరిల్ల గొక్రుశాడుం 

ఇకొరవ సేన కకావీకలయిపోడ మారంభించింది, అంతదోణాచార్యులూ 

నిలవరించ లేకపోయాడు, నిచ్చెరపోయి నిలబడిపోయాడు. 

లే 

* భల్లం : వెడల్బాటి. మంనబాణం. అంజలికం : “నసెలవంకవంటి "మొన 

బాణం. తర్భపం గురంగాడావంటి మొన బాణం, కూర్మనఖరం : తౌ చేలు, 

గోరువంటి మునబాణం. 
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ధృత రాష్ట్రకు వ సంతోషవమూ - దుఃఖమూ - అబ్బా, కుది 

వేస్తున్నాయి నన్ను. సంజయా, ఆం చెప్పూ, చెప్పూ తరవాత వం 

జరిగిందట ! 

సంజయుడు 2 పారిపోతూన్న మననేననీ పోనివ్వలేదు అభి 

మన్యుడు. చుట్టూ తిప్పితిప్పి హత వాంర్చుడం లంకించుకున్నాడు. కొరివి 

తిప్పినట్టు వెంటతేరిమాడు. ఎదురైన నాళ్ళనల్లా వీనుగుపెంటలు 

చేశాడు. 

అలా అద్భుత మైన పర్మాక్రమం (వదర్శిస్తూన్న అభిమన్యుతణ్ణో 

మూసి అపరిమితానందం కలిగింది (దోణాచార్యులికి. 

చేను నమ్ముకున్న మన యోధుల్లో వొక్క-డూ బ్రతడిముందు 

దిగదుడుప్రుకన్నా పనికి రాలేదు” - దుర్యోధనుడికి అభిమానం కలగా 

అన్న అభి, పాయంతో కృపాచార్యులతో అన్నా డతడు - ోనిజంగా 

అభిమన్యుడంత యోధుడు చేడు తము లా, అన్నలూ స్నేహ 

తులూ; తంండుల్యూూ మానులూ సేవకులూ - యావన్మంది సంతో 

మ్ంచేట్టు ఎలా యుద్ధం చేస్తున్నా డో ఎరాడూ! మన గ రాలూూ, 

వనుగుల్యూ రథాలూ వొక్కడే సర్వదుంచాలా చే నేస్తున్నాడు”” 

అన్నాడు. 

చిక్కి తే నెత్తురుచుక్క- లేని మొహంతో చిన్నబుచ్చుకున్నాడు 
దుర్యోధనుడు. “విన్నారా మనగురువుగారి మాటలు!” నవ్వు కాని 

నవ్వుతో శల్యుడూ మొదలై న యోధులతో అన్నా డతడు = 

“విల్లుపట్టిన (పతీ వాడికీ గురువు ఈయన. ముక్కుపచ్చలారని నిన్నటి 
క్నషగాడు అభిమన్యుడు, చిన్నతనమే ఇంకా వొదలలేదు. మంచీ చెడ్డా 

ఎరగడు. ఆలాంటి వాణ్ణి 'కొట్టయ్యడం మానేసి సై గా పొగుడు 

తున్నాడు! ఎంత చేస్తే ఏంలాభాం! అర్జునుడి విరాద వలపతుంపోనిచ్చు 

కున్నాడు కాడు.” 
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క“ ఈయన వూరుకోబ్టే అభిమన్యుడు ఇలా మిడిసిపడు 

తున్నాడు. అంతా తన్నపతాపమే అనుకుంటున్నాడు. తను ఏపాటి 

వాడో తనకే తెలియకగండావుంది, రండి, అందరూ వొక్కసారి మోద 

పడండి. దృఢమైన అస్త్రాలు వేసి వీడి తుదచూసెయ్యండి” 

అన్నాడు, 

రాజు మాట(పకారం మనవాళ్ళు యావన్నందీ వొక్క-సారి 

ఉరకబోయారు. 

దుళ్ళాసనుడిడురును 

“విరు ఆగండి” దురుసుగా ముందుకి వెళ్ళి అన్నాడు దుళ్ళా 

సనుడు - “నేను వొక్కొక్లి ణాలు వీడి బతుక్కి, సూర్యు ణ్ణిమింగోసిన 

రావువులాగ నిమివంలో పీణ్ణి వూడ్చేస్తాను. ఏడు చచ్చాడని వింళే 

చాలు కృష్ణుడూ అర్జునోడూ దుఃఖంతో కుములిపోయి, చచ్చివూరు 

కుంటారు. వాళ్లు ఇద్దహా చస్తే కథే; ఆగిపోతుంది. శునపగ తీరి 

పోతుంది. మిరు చూస్తూవుండండి, నాపరా[కమం ఎలాచమూపిస్తానో” 

అంటూ పెద్ద రంకెవేళాడు. బాణాలు విరజిము తొ అభిమన్యుడి 

మిోదికి పరిగెత్తాడు, 

దగ్గిరికి చేరాడో లేదో దుశ్శాసనుడు, అరవై వొక్క బాణాలు 

గబగబా అతడివొంటివిూద నాటించాడు అభిమన్యుడు, కోపంతో 

క భ్ళెెరచేసి జడివానలా బాణాలు కురిపిస్తూ కలబడ్లాడు దుశ్శాసనుడు. 

వాళ్ళిద్దరి క రలాఘవవురకాా శరలాఘవమూ, వొకరిమోద వొకరు 

చిటత చిత గతులో రథాలు వురికించడమూ - మవారాజా చూసిన 

వాళ్ళం తా సెబాసంకు సె బోసు అన్నారు. 

పెదవులు బిగించి బాణాలు వౌదిలాశు అభిమన్యుడు. దుశ్ళా 

ననుడి విల్లు ముక్కాలు చేసేశాడు, *పారిపోకండా వొక్క-తణం 
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నిలబడు” -- కరీం చెక్కు._కు పోయినట్టు కొడుతూ అన్నా డతడు -- 

“అవాళ్ట మవోతుణ్ణి ధర్మరాజుని అం తేసి మాటలని నొప్పించావు. 

దానిఫలం ఇష్తుడే రుచిమాద్దువు కాని. సీచుడివి. [కూరుడివి. నీతి 

మాలీనవాడివి. మదాంధుడివి. నిన్ను చంపేస్తాను. నన్ను పెంచిన 

మా అయ్యల రుణం తీర్చుకుంటాను” అన్నాడు, అంటూనే దుళ్ళా 
సనుడి కొంకుల్లో వొక బాం తగిలించాడు. గుండెలమోద గబగబా 

ఎన్నో అన్ని బాణాలు సాటించాడు. దాంతో ఎన్నా ళ్ళ యోా చచ్చిన 

వాడిలా రథంమోడ  తెలివిచేకండా పడిపోయాడు దుళ్ళాసనుడు. 

అతడు మోరృపోడంతో నే రథంపట్టుకుని పారిపోయాడు అతడి సారథి. 

అంతకిముం దే అభిమన్నుుడు వెళ్ళినదారిని సైన్యాలతో పద్య 
వ్ర్యూవాం చొరబడబోతున్నారు పాండవులు అడుగడుక్కీ. అడ్డుపడు 

తూన్న కారవశేనలశో పోరాడుతున్నారు. తలలెత్తి అభిమన్యుణ్ణి 
చూస్తున్నారు. అతడు శతువుల్ని నురుమాడుతుంశే సంతోషి.స్తు 

న్నాగు దుశ్శాసనుడు వీగిపోడం చూసి ఉప్పాంగిపోయారు* 

ఆకాశం బద్ద లె నట్టు శేకలు వేశారు. ఆభిమన్యుక్లి అనేక విధాల 

అభినందించారు. మనసేనని తరుముకు వచ్చారు. 

కర్గుడిపలాయనం౦ 

“అయ్యా, అభిమ్యనుడి చేత తమ్ముడు చావుదెబ్బలు తినే 

శాడ్కు చూశావా” - నొచ్చుకుంటూ కర్షుడితో అన్నాడు దుర్యో 

ధనుడు. రాజు నోట్లోమాట నోట్లనే వుంది తనపై న్యమంతటితోనూ 
అభిమన్యుడిమోదికి వెళ్ళాడు కర్ణుడు. తన ఎదటికి వెళ్ళిన సేన శణంలో 

వారీ అనివించేశాడు అభిమన్యుడు. కర్టుడి వొంటినిండా నాటుకుపోయి 

నట్టు డబయినమెణాలు కొట్టాడు ర కంతో స్నానంచేనసేశాడు 

కరుడు. కోపంతో ఎర వారిపోయింది *తేడ్ మొహం, అభిమన్యుడీమిోద 
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దివ్యాస్త్రాలు (వయోగించా డతడు. అంతటి కర్లుక్లో గడ్డిపోచలా 

చూశాడు అభిమన్యుడు. అతిణ్ణి మించినట్టు అద్భుతంగా పో రాడా 
ర క్ర 

డతడు. అలిసిపోయాడు కర్ణుడు, 

కరుడు అలిసిపోయాడని అతడి తమ్ముడు కని పెళ్టు కాడు. 

చప్పునవచ్చి అభిమన్యుడినో కలబడ్రాడు. అభిమన్యుడి రాల 

మోాదాా అతడి సారధమాడా, అతడిమోాదా పడాపడా బాణాలు 

కురిపించాడు. అభిమన్యుడి పద్శంలాంటి మొుహాంలో ఎ(రనవ్వు కలకల 

లాడింది. ధనుస్సుని బాణంతొడిగా డశడు. అరల్లెతాడు చెవులదాకా 

లాగుతూవుంశే ఎంత భయంకరంగా వున్నాడో అంత అందంగానూ 

అవుపించాడు. రివ్వుముంది బాణం. కర్లుడితము ఇడి కంఠం తెగిపోయింది. 

తలకాయ కిందపడిపోయింది. 

తమ్ముడిచావు చూశాడు కర్లుడు. తన వొళ్ళు జలదరించింది. 

ఉ త్తరతణంలో పలాయనం చి త్తగించా డతడు, 

మిగిలిన మహోసై న్యంమిోద వురికాడు అభిమన్యుడు. మవో 

సము([దంలో మందరపర్గతంలాగ మధించడం (పారంభించాడు. అలా 

మన్నసై న్యం చెండాడుతూ కర్ణ్లుడిరథం వెళ్ళినదిక్కే. వెళ్ళా డతడు. 
అభిమన్యుడు రావడంచూాసి వున్న _ఢైర్యం కూడా వూడిపోయింది 

కర్టుడికి. తిరిగి చూడకండా పరుగుచ్చుకున్నాడతడు. అతణ్ణి చూసి 

తక్కి.న కౌారవయోధులుకూడా పరుగు (పారంభించారు. సెన్యాలతో 

వాళ్లు అలా పారిపోతూవుం కే భూమి గజగజలాడింది. 

అదంతా చూశాడు మననేనాని (దోణుడు. 

ఈ నిలబడూ, నిలబడూూ, కర్ణా! కృపాచార్యులూ, ఇంత భయ 

మేమిటి ? అగా! ఆగూ ! శకునీ, బాహ్లి కా ఆగండీ ! దురోధనా ! 

నువ్వేపారిపో లే సైన్యమేంగానూ 1!” ఇలా గొంతుచించుకుంటూ 
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అరిచా డతడు. వంచెచ్పేది ? మహారాజా (దోణుజెంత అరిచినా మన 
వాళ్ళలో వొక్కడైనా నిలబడితే వొట్టు! 

థారాపాకంగా పిడుగులు కురుస్తున్న (పళయమేఘంలాగ, నలి 

-శీగి పోయిన అభిమన్యుడి తాణాలముందు నిలవలేక కకాకిక లయి 

పోయింది కౌరవసేన. సింహూంకొదమలాగ సింవానాదంచేశాడు అభి 

మన్వుడు. శంఖం పూరించాడు. అల్లెతాడు మోగించాడు. చేసిన 

యుద్ధం తనివితీరలే దతడికి, పనికిరాని అడివిమాదపడ్త కార్చిచ్చులాగ 

కారవఘైన్యంవికరాద పడ్డా డతడు, వాతవాంర్చి వాతవాంర్చి వెంట 

తరిమాడు. 

కారవరాణువలో రథాలు చిందరవందర అయిపోయాయి 

ఎక్కడపడితే అక్కడ వకుగులు దీకుూపల యాయి. గం రాలు కూలి 

పోయాయి. కాల్బలాలు వాత వాంరిపోయి కుప్పలు పడ్డాయి. కాల్బ 

లాల శవాలలూద గురాలకశేబశాలు గుట్టలుపడ్డాయి. గు రాల 

మొండాలమోాద రథాలు విరిగిపడ్డాయి. వనుగులక'శేబ రాలకింద కాళ్ళూ 

కాళ్ళూ సున వేసుకుంటూ పచ్చడిపచ్చడి అయిపోయారు _సెనికులు, 

కంకణాలతోనూ, భుజకీరు లతోనూ అందంగావున్న ఎన్నో 

అన్ని చేతులు కుప్పలుపజ్ఞాయి. కుండణాలతో తలకాయలు గుట్టలు 

పడ్డాయి, ఏరకడియాలతో పెనవేసుకున్న కాళ్ళు పొగులుపడ్లాయి. 

దొర్లిపోతూ కబంధాలు దొంతులుపడ్డాయి. 

గుండపిండయిన ధనుస్సులూ మొదలైన ఆయుధాలమాద 

అందగంచెడకండా బావువులతో కతులూ అవ్ వందలూ వేలూ 

పడ్డాయి. గొడుగులూ, 'చామరాలూ, చెండాలూ ఎక్క_డపడి తే 

అక్కడ రాసులురాసులు విరిగిపడ్డాయి. రణరంగం యావత్తూ 

ఘోూరాతిఘోూరంగా తయారయింది. 
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మధ్యాహ్న మయింది. ఆకాక మధ్యంలో వెలిగిపోతూవున్న 

సూర్యుడి "ఇండోవమూ రిలాగ పద శశ్యూహంలో ఏకైక పిరుడయి 

(వకాశ్ంచాడు అభిమన్యకుమా రుడు. 

ధృత రాష్ట్రుడు ౩ సంజయా, అంతా బాగుంచి. కాని అంత 

సేపూ పద్శవ్యూహంలో అభిమన్యుడు వొక్క-జే పోరాడడమేమి ? 

చూస్తూ పాండవులు వూరుకున్నా రా ? ఒక్కడూ అతడికి సపోయం 
రాలేదా ? వమిటిది ? 

సెంధవులడ్డు 

సంజయుడు ౩ అవును వొక్క_డూ రాలేదు. రాకపోడంకాదు. 

రాలేకపోయారు. జానంతటికీ సై ంధవులడైై కారణం. చెప్పుతాను 

విను. ([బవ్మాోండమైన పరా(క్రమంతో పడ్భవ్యూవాం చించుకు 
పోయాడు అభిమన్యుడు. అతడికి సవాయంగా అతేడి వెంటపడ్డారు. 

పాండవులు, వనుగులూ, గ(రాలూూ రథాలూ పడగొడుతూ లోపలికి 

బయలు చేరారు. వాళ్ళ ఉధృతంముందు మనదండు ఆగతేకపోయింది, 

పాయలయిపోయి, వాళ్ళకి దారి ఇచ్చేసి ఇటూ అటూ వొరిగి 

పోయింది. ని క్నేష్టితులయి నిలబడిపోయారు వమన యోధులు. పాంచా 

లుల్యూ యాదవులూ, పాండ్యులూ, శీక్రయులూ, మాత్సు్యులళా 

మొదలైన మహో రాణువతో జంరూమారుతంలాగ తోసుకువస్తూన్న 
ధర్మరాజుని పెద్దపర్టతంలాగ అడ్జేశాడు మనమై ంధవుడు జయ(ద్రథుడు 

అదీ కారణం పాండవులు అభిమన్యుడికి నహాయం రాబేకపోడానికి. 

ధృత రాష్ట్రడు ౩ ఆం మన జయ దథుడా! ఆశ్చర్యం! 

(పాణంభా మాసుకుంటూన్న కొడుకుకోసం, (పాణాలొడ్డిసె న్యాలతో 
విజృంభించిన పాండవుల్ని ఎవొక్కడూ అడ్డేశాడూ ? కౌరవ సేనకల్లా 
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అతడే మకుటం అన్నమాట! అంత మహోబలం అతడికి వ తపస్సు 
వల్ల వచ్చిందో! 

సంజయుడు ౩ అవును, తపోబలమే అది. పాండవులు అరణ్య 
వాసంలో వున్నపుడు (దౌపదికోసం భీముడిచేత చచ్చి బయట 
వడ్డాడు నీ అల్లుకు జయ[దథుకు, ఆ అవమానంతో ళివుడికోనం 
తపస్సుచేశా డతడు. శివుడు (పత్యతమ మాడు. వరం కోరమన్నాడుం 
“పాండవుల్ని గల వాలి” అన్నాడు _సెంధవుడుః “అర్జునుడు తప్ప 

తక్కిన నలుగుర్నీ వొక్కనాడువూ(తం నువ్వు గెలుస్తావు అంటూ 

వరమిచ్చాడు శ్స్రడుం అనడిఇేో ఆవరంవల్ల అంత బలమూ అవాళ అత 

గాడికి వచ్చింది, అతడు చూపినప రాకమం ఏవరిన్యాను విను. వర 

గర్భంతో పాండవ నేనల్ని వసరం తా లకు పెట్టలే దతకుం సింధు జీశం 

గు(రాలుపూసిన స్థిరమైన రథంమిద సింవానాదంచేస్తూ నుంచు 

న్నాడు. రథంమిాద రత్నాలతో చెక్కిన వరావాపతాకం దేదీప్య 
మానంగా వెలుగుతోంది ఉజ్వలమైన ఛ త చామరాలు చం(చా 

తపంలా వున్నాయి. వ(జాలూ, మంచిముత్యాలూ తాపిననగలు 

వాటిమిోద ధగధగా మెరుస్తున్నాయి. అలా నీఅల్లుడు పద్మ 

వ్యూవాంలో పాండవులు అడుగు పెట్టక ౦డా పెట్టనికోటలా అడ్డు 

కున్నాడు. అతడి సంఫపసేన యావత్తూ అతడితో నిలబడింది. 

అలా అడ్డుకుని సాత్యకిని మూడు బాణలతో కొట్టాడు జయ 

(దథుడు. భీముడివిాద ఎనిమిది బాణాలు వేశాడు. ధృష్టద్యుమ్నుణ్లో 

ఇగవై. బాణాలతో కొట్లాడు, విరాట రాజుసీ, శిఖండిసీ పచేసిబాణా 

లతో కొట్టాడుం (దుపదుడిమోద పదిశూకళాలూ, ( దెపదికుమాళ్ళ 

మాద  పదిహేనుబెణాలూ, “శేకయులమోద పాతిక బాణాలూ 

తగిలించాడు. ధర శ గౌజుమాద డబ్భయిచాణాలు గుప్పించాడు, 
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య్రైంధవులు యాదన్నందీ పాండవుల దండుమోద రకరకాల అయు 

ఛాలు కుమ్మరించారు. 

అరి కాలిమంటనెలి, కెక్కింది ధర్మరాజుకి. మంచిదొక బాణం 

వేశా డతడు. జయ[దథుడి ధనుస్సు విరిచేశాడు. తత్ణం మరో 

ధనుస్సు పుచ్చుకున్నాడు సీ అల్లుడు. అగ్గితునకల్లాంటి బాణాలు 

ధర్మరాజుమోదా, అతడి ఆనుచరులమిోా దా గుప్పించాడు, 

భీకరంగా ముందుకివచ్చాడు భీముడు. మూడు బౌణాలు 

కొట్టాడు. జయ(దభథుడి గొడుగూ, అతడి వినూ, జెండా నరికేశాడు, 

చప్పున మరోవిల్లు తీశాడు జయ[ద్రథుకు, భీముడి గొడుగు ఎగర 

గొట్రీశాడు. అతడి విల్లూ, జెండా నరికేశాడు. అతడి రథంకూడా 

పడగొనేశాడు. సాత్యకిరథ మెక్కే_శాడు భీముడు. గొల్లుమని 

చప్పట్లుకొట్టారు సై ౦ంధవులుం 

ఎన్నో అన్ని అస్త్రాలు సైంధవులమోద  (పయోగించారు 

పాండవులు, అన్నీ అల్లంతదూ రా న్నె దుళ్ళగొశ్చు కాడు జయ(దథుడు. 

అభిమన్యుడు పడగొట్టిన రథాలూ, గు(రాలూ వాటితో ఎంతో 

ఇదిగావున్న నేలంతా రథాలూూ, గు(రాలూ పరిగెత్తించి సదునుచేసి 

మరీ యుద్దంచేశారు పాండవ్రలు. ఎంతచేసినా చలించకండా నిల 

బడ్డాడు జయ్మదథుడు. ఉ(గమైన బాణాలు గుప్పించాడు. పాండవుల 

వతాపం పనికిరాకండా చేసేశాడు. మొదట పాయలయిపోయ్యి 

ఇటూ అటూ వొరిగిపోయిన కొరవసేనకూడా కాలూని బలపడింది. 

దాంతో ఉభయ సేనలూ ఘోరంగా పోరాడాయి, ఏమయినా సై ంఢ 

వుల అడ్డు అద్భుతంగా పనిచేసింది. పాండవులలో వొక్కడూ పద్ద 

వ్యూహంలో (వ వేశించ లేకపోయాడు. అభిమన్యుడు లోపల వొక్క-జే 

అయిపోయాడు, వ్యూహాం బైట ఇలావుంది. ఇక లోపల --- 
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(దోణాచార్యులు వాయశక్తులా(పయత్నించాక పారిపోతూన్న 

మున ఎసి న్యాలు వెనక్కి. తిరిగాయి ఒక్కసారి అభిమన్యుణ్ణే ముట్ట 

డించాయిం 

అలా మళ్ళీ ఎదురుతిరిగిన రథాల గు([రాలూ, వనుగులూ- 
చతురంగబలాలు యావత్తూ పీనుగు పెంట చేసేశాడు అభిమన్యుడు. 

అదంతా సహించలేక వున్న పాళాన ముందుకి వురికాడు కర్లుడికొడుకు 

వృషసేనుడు. కరుకైన బాణాలు అభిమన్యుడిమాద కురిపించాడు, 

కళ్ళల్లో అగ్గికురిశాడు అభిమన్యుడు. వృషనేనుడి సారథిని వారీ 
అనిపించేశాడు. అతడి ధనుస్సు ఫెళ్ళుమనిపవించేశాదు. గురాల 

మొవోలమోడ బాణాలు నాటించి జజ్జరనొళ్షుశాడు. అతడి వొంటి 

నిండా మంటలుపుట్టించాడు. దెబ్బలుతినేసి మూర్చ పోయరాడు వ్భవ 

సేనుడు, అరవీనుగుతో రథం ఈడ్చుకుంటూ పరిగెత్తుకు పోయాయి 
గు రాలు. 

వృవనేనుడి రథం అలా పారిపోడంతోనేే ఆ తెరిపిమాసుకుని 

మనసేనమిాదికి రథంవురికించాడు అభిమన్యుడు, అంతలో వసాతిరాజు 

రభ సంగా వెళ్ళి అతక్తో ఎకిరించాడు. గుక్కతిప్పకండా అర్హవె 

బాణాలు కొట్లాడు. వాటన్ని టికీ వొ శకేవొక్క_టి విడుగులాటి బాణం 

తగిలించాడు అభిమన్యుడు. డాంతో అయిపోయింది వసాతిరాజుపని. 

దెబ్బతో తన్నుకుంటూ చచ్చివూరుకున్నా డతడు, 

వసాతిచావు చూసి అక్కడున్న రాజులు యావన శ్రద్ అభి 

మన్యుడిమిగాదికి ఎగబడ్డారు. అభిమన్యుడు అగ్ని వో(తమూా, ఏళ్ళం తా 

మిడతలదండూ అనిపించం దపుడు, 

రు(ద్రుడయిపోయి, కదం సారించి అంతమందినీ వాతవా 

ర్చడ మారంభించాడు అభిమన్యుడు, దీనదశకి వచ్చేసింది మనమై న్యం 
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మళ్ళీ కూడబలుక్కు న్నారు మన వాళ్ళు. చేశ బేశాల రాజులు వొకళ్ళ 

నొకళ్ళు పిలుచుకున్నారు. సింహానాదాలుచేశారు, ధనుస్సులు మోాగిం 

చారు. పరస్పరం కుమ్మక్కు చేసుకుంటూ వొక్క యమొగిని అభిమన్యుడి 

మోూాదికి వెళ్ళారు. 

లేళ్ళమంద చూ క్షే పెద్దపులి. ఎలా వుబ్బిపోతుంది, అదిగో 

అలా శ్రబ్బిపోయాడు అభిమన్యుడు, నలిరేగిపోయి శతువుల్ని నురు 

మాడడ - మూరంభించాడు. 

ముక్కొ-ముక్క-లయి ౫రగా పడివున్న అవయవాలూ విక్ళ 

తంగా కుప్పపడిన వనుగులషీనుగులూ, గు[రాల మొండాలూ మాన 

వుల. కబంథాలూ, విరిగి చిండరవఒదరగావున్న ఆయుధాలూ, 

ఆభరకగాలరా -- ఈ అన్నిటితో ఎంత దారుణంగా వుందో అంత 

అందంగానూ అవ్రపడింది కురుత్నేేత రణరంగం, 

అభిమన్యుడి ఢాకకి ఆగలేక పోయాయి మన్నె న్యాలు, దూర 

దూరం తప్పుకున్నాయి. అతణ్ణి కేరిచూసే యోధుడే లేకశపోయాడుం 

అంతమందీ తెల్లపోయారు. బొమ్మల్లాగ నిలబడిపోయారు. దాంతో 
తరిమి తరిమి, తిప్పితిప్పి కొట్రడం లంకించుకున్నాడు అభిమన్యుడు. 

నత్య(శవుడూ మొదలైన రాజుల్ని యమలోకం పంపించాడు. 

సత్య(శవుడి చావు చూసి మానసంకలరాజులు కొందరు 

తెగించి సావాసించారు. అభిమన్యుడితో కలబడ్రారు. కలబడ్డ మేమో 

క లబడ్లారు. అం లే. "పెద్ద సౌర చేప మొహోనపడ్డ చిన్న చేపల్తాగ, దానా 

నలంలో వురికిన మృగాల్లా గ, సమ్ముదంలో చొరబడ్డ సెలయేళ్ళలాగ 
అభిమన్యుడి వాతీపడి వాతవాంరిపోయారు. అక్ర శాడున్న నేన 

యావత్తూ భయ భాంత మయిపోయింది; పక్క-పక్క-లికి దొదిగి 

పోయింది, 
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రుక్కరథుడు 

“పీడికా భయపడతారు!” అంటూ దురుసుగా ముందుకి 
దూకాడు కల్యుడికొడుకు రుక్శరథుకు - “ఇదిగో నేను వచ్చాను. 
(ప్రాణంతో పట్టితెప్తాను అభిమన్యుళ్ణి. కాదూపోదూ అని పెనగు 
లాడాడో, చచ్చాడే అనుకోండి. నా వరా(క్రమం చూడండి” అంటూ 

అభిమన్యుడి రథానికి ఎదురుగా ఎగబడ్డాడు. వెళుతూనే అభిమన్యుడి 
ఎదురొమ్ముమిాద తొమ్మిది బాణాలు తగిలించాడు. బుజాలమోద 

రెండు నాటించాడు. ఎడాపెడా బాణంమోద బాణం గుప్పించాడు. 

మూడేమూాడు బాణాలు తీశాడు అభిమన్యుడు. బాణంతో 

వున్న రుక్షరథుడి చెయ్యి వాక బాణంతో _తెగ్షేళాడు, ధనుస్సుతో 
వున్న చెయ్యి మరోదాంతో నరికేశాడు. కనుబొములు ముడిపడి 

ఉ(గంగావున్న అతడి శిరస్సు మూడో బాణం తో వూడ్చేశాడు. 

అలా చి తకాశలం మూాప్రించి అభిమన్యుడు రుక శరళుత్తై వాత 

వార్పడంతో నే అతడి స్నేహితులు వందమంది మ[ద దేశం రాజ 

కుహాళ్ళు రథాలతో వచ్చి పోలో అని అభిమన్యుణ్ణి ఘీరాయిం 

బారు. అతడిమోొద బాణవర్ణ ౦ కురిపించారు. అతడి రథమూూ 

గరా? సారధీ, జెండా కనపడకండా వేసేశారు. అచిచూసి 

నీ 'కుమాళ్ళ సంతోవం చెప్పతరం కాలేను. 

అభిమన్యుడిపని అముపోయింద నే అనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. 

చంక లుగుద్దాడు. 

మదపు కేనుగుని బరికోలతో పొడిచినట్టయింది అభిమన్యుడి. 

వెంటనే గాంధర్విమాయ చేళా డతడు. లోగడ అర్జునుడి తవస్సుకి 

'వెంచ్చి తుంంబురుడూ మొదలై నవాళ్ళు అతడి! ఇచ్చినవిద్య అది 

తం డిదగ్గిలీ అభిమన్యుడు: అభ్యసించాడు, ఇాంధర్వినూయ నల్ల అభి 
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మన్యుత్ణే ఆ[కమించిన రాజకుమా ళ్ళ కళ్ళకి ఎంతో అంతవుంది రథాల 

వాళ్ళు సమమిోద పడ్డట్టూ, ఎన్నో అన్ని అస్త్రాలు, శస్తాలూ 

(పయోగిం చీనటూ అవ్రవడింది. భయపడిపోయి, బెంబేలుపడిపోయి 

కాళ్ళూ చేతులూ కదపలేక నిలబడిపోయారు వాళ్ళు. 

మండలగతితో రథం మెరివుంచాడు అభిమన్యుడు, వాడి వాడి 

బాగాలు (“ యోగించాదడు, వెడల్పాటి బాణాలతో పందవమంది మ(ద 

రాజకునూళ్ళసి నరికిపా-జేశాడు. అయిదోవట చివురు పెట్టిన మామిడి 

గున్నలు నరికి పడేస్తే ఎలావుంటుంది, అదిగో అలా అయిందనుకో 
వాళ్ళవధ. 

చూాసి భరించ లేక పోయాడు దుర్యోధనుడు. అడావుడిగా పరి 

గే తాడు. అభిమన్యుడి విరాద క లబడ్డాడు. కలబడి అయిదునిమిపూలు 

యుద్దంచేశాడో లేదో, అభిమన్యుడి వేడికి ఆ లేకపోయాడు, తప్పుకుని 
వచ్చేశాడు. 

ధృత రాముడు ఏ; చి తేంగావుంది. సమ్ములేక పోతున్నాను 
నీమాటలు 1! నిన్నగాక మున్న టి కు(రాడేమిటి, ఇంతమందిని చంపె 
య్యడ మేమిటి! ఇం తేసి వాళ్ళని పోడించడ మేమిటి? నిజమే, సంఖ 

యాని కేముందితే! ధర శ్రం ధర్మమే, అధర శం అధర్శమే. ధర్మానికి 
గెలుపు దైవమే రాసిపెట్టాడు, ఊం తరవాత వంజరిగిందో చెప్పు 

సంజయుడు వ ఆలా అంతమంది రాజులు చవ్యడమూూ, దురో్యు 
ధనుడు వోడిపోడమూ చూస్తి నికు మూాళ్ళకీ తక్కిన యోధులికీ 
ముచ్చెమటలు వోశాయి. మొహోలు వెలవెల పోతాయి. నోళ్ళు 

ఎండిపోయాయి. కాళ్ళు వణికాయి. గుండెలు జారిపోయాయి. మోళ్ళ 

లాగ నిలబడిపోయారు వాళ్లు దిక్కులు చూూశార్వు విరికిమూ (త 

పుచ్చుకున్నారు. వలాయనం చితే,గించడం (పారంభించారు. 
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అప్పుకు మళ్ళీ వొక (పయత్నంచేశాడు దుర్వోధమడు. అశు 

శ్రైమా, కృపాచార్నులూ, నృత వర్శా, కగ్గుడూూ బృవారృలుడూ3: 

శకుని... ఈఆరుగురి కుమ్మృక్కు.తో మళ్ళీ అభియుక్వుకణ్ణి ముట్లడించాడుం 
అస తే విజయ౫క్భంశోవుశ్నాడు జ భినున్యుడు రవం తా లత 

"పెట్టలేదు వాళ్ళని. పిడుగులా గర్జించి వాళ్ళమిోాదికి వుకికాడు. ఆగలేక 

వోయారు మనవాళ్ళు. ముందుకి వెళ్ళిన రథాలు వెనక మొహం 

పట్టాయి. 

లత్మణకుమారుడు 

అంతమందీ అలా వెనక్కి-తగ్లేశారు. జప్పూకు నీ మనవడు 

లతుణకుమారుకు మాతం సావహాసించాడు. అవలిస్తూ వెళ్ళాడు; 

అభిమన్యుడి మొడ క లబడ్డైడుం 

వావుమొవోన పకిపోతూవున్న కొడుకుని చూస్తూ వూరుకో 

"లేకపోయాడు దుర్యోధనుడు. విచారించాడు. అభిమన్యుడిదిక్కు. రథం 

పరిగెతి,ంచాడు, 

రాజు వెళ్ళడం చూసి తక్కిన వాళ్ళూ జలుకున్నారు. కొండ 

మోాదికి వెళ్ళిన మేఘాల్లాగ ఆభిమన్యూడి మిాడకి పరిగాతారు. ఒక్క 

ముగిని ఆ(కమించారు. జంరూవారుతంలాగ బాణాలు రు వాడు 

అభిమన్యుడు. అంతమందినీ చెదరగొడుతూ లక్షుణుడిమోదెకి వురి 

కాడు. పులివిల్లని సింవాంకొదమ ఆక్రమిస్తే ఎలావుంటుంది అదిగో 

అలా అనిపించింది లత్ముణుడిమోదికి అభిమన్యుడు రావడం. 

వస్తూనే మాట్లూాడకండా లతణుడి గుండదెలమోాదా, భావూ) 

వులమిాదా వొక్కొక్క బాణం తగిలించాడు. అభిమన్యుశు. *బరిగి 
ఎరిగీ ఇకే వజ్బూవ్లు, ఎటుపోతొవు?” అంటూ జారుణంగా మగో 

"బాణం ఫొట్టాదు. కండి దుర్వోధనుడూ, తక్కిన మన వాళ్ళు 
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యావన్నండీ చూస్తూ శేవ్రన్నారో, అభిమన్యుడు లతుణకుమారుడి 

కంఠం నరికేశాడు. కుండలాలు తళశళ్లా మెరుస్తూ కిందపడిపోయింది 

లవమ్షా-కుమాగుడి శికన్ను. హాహాకారాలు చేస్తూ అల్లకల్లోల 

మైవపోయింది మనన ౦. 

క్ చంపెయ్యండి వీడి. అందరూ కలిసి క్రొశకుయ్యండి DP 

దుఃఖంతోనూ కోపంతోనూ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ అరిచాడు 

దుర్యోధనుడు, 

కృతవర్మా, కృపుడూ, (దోణుడూ, అశ్వ ఫైమా, కర్ణుడూ” 

బృహద్చలుడూ - వొక్క మొగిని ఆవేశంతో పరిగాత్తారు, అభి 
మన్యుడిమోద శక్రైణవన్షం కుమ్మరించారు. 

అండరి బాణాలూ గాలిలాగ వూ చేశాడు అభిమన్యుడు, అంత 

మందినీ తరిమితరిమి కొట్టాడు. అవూపువి జయ్మడథుడు పాండవుల్ని 

రాకండొ పోరాడుతున్న దిక్కు రథం పరిగెత్తించాడు. 

జయ(డథుకి దగ్గిరకి అభిమన్వుకు చేకుకున్నాడో కధ మరో 

లాగ మాశేది. ఇంతలో కలళింగులూ, నిషాముులూ పెద్ద వనుగు సేనతో 

అడ్డంగా వెళ్ళి అడ్డువన్నా రకణ్ణి. వాళ్ళందరినీ కాయకూరలు తేరిగోేసి 
నట్టు తరిగెయ్యడం ఆరంభించాడు అభిమన్యుడు. కళింగులూ నిషా 

దులూ వెళ్ళిన నందుచమూనుకుని ఇందాక తొలిగిపోయిన కృతవర్మా 

మొదలైన ఆరుగురు యోధులూ వెళ్ళి కలిశారు. ఆబోతులు పెద్ద 
పులిమోదికి వెళ్ళినట్టు అభిమన్యుడిమోాదికి వెళ్ళి కలబడ్డారుం 

జయ(ద్రథుడి దగ్గిరికి వెళ్ళ లేకపోయాడు అభిమన్యుడు. తనని 
చుట్టుముట్రిన వాళ్ళతోనే హోోీరాహోోేరి పోరాడాడు. 

జయ(దథుడు తన హంధవసేనతో కలిసి ఘోరంగా పోరా 
డొడు. పాండవులు పద్భవ్ర్యూవాంలో అడుగుపెట్టకండా అడ్డే కాడు. 
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(దోణాచాళ్యలమోద యా ఖె బాణాలు కొట్టాడు అభిమన్యుడు. 

కృత వర్శమిాద ఫే లే నాటా ముం ఆక కాక పది నాళించాము 

ఒకే ఒక్కు_బౌణం తగిలించి క్ రుణ న కృవా 

చార్యుుడి గు రాలు కాల్చేశాడు. "కడి చరకుకుల్ని శారు మని 

పీంచేశాడు. బృహద్బ్చలుడీ వొంటిమోద ముప్పయి బాణాలు నాటిం 

చాడు. ఈఆకుగురికీ కుమ్ముక్కు వెళ్ళిన వేలాది మైనికుల్ని వరిచేను 

కోసినట్లు కోసిపాశేశాడు. (కోధలిప్తుడూ, బృందారకుడూ అనే 

రాజుల్ని ఇద్దరినీ నరికేశాడు. 

కొ త్తగురాలతో రథం సిధ్ధంచేసుకుని వచ్చాడు కృపా 

చార్యులు. మిగిలిన వ కలిసి అభిమన్యుక్ణి ఆ(కమిం 

ఇచాడు. పుంఖానుపుంఖంగా బాణాలు గుప్పించాడు, 

బృహదృలుడు 

తణతణానికీ శెచ్చిపోతూవచ్చాడు అభిమన్యుడు. మనవాళ్ళ 
యావన్మందిన్ వొళ్ళు మంటలుచ్చుకున్నట్టు చేశాడు. ఒకండూ ఆగ 

లేకపోయాడం కే నమ్ము అపుడు అయోధ్య రాజు బృవాద్భలుడు 

మాతం అెగించాడు, దారైనవాణాలు అభిమన్యుడిమిాద అచేపనిగా 

కుమ్మరించాడు. 

అగ్గిమోద గుగ్గిలం వేసిన ట్టయింది అభిమన్యుడికి, పూనిపెట్టి 

వొక్క- బాణం వొడిలాడు, బృహద్చలుడి జె. డా వూడిగొక్టుశాడు, 

అలా మరొకటి వేశాడు. అతడి సారథిని చంపేశాడు, మరొకటి 

కొట్టి గుశ్రాల పనిప క్ట్రేశాడు. 

కోపం పట్టలేకపోయాడు బృహద్చులుడు. కత్తీ, డాలూ పుచు, 

కున్నాడు. రథంమిోంచి దూకేశాడు. మెరుప్త్రలాగ అభిమన్యుడి 

మిోాదికి పరిగెత్తాడు, 
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పదడుగులు రానిచ్చాడు అభిమన్యుడు. దారుణమెన వొక 

బాణం కొట్టాడు. బృహద్బలుడి గుండెలు చిల్చిపా లేసింది. బాణం, 

నిండు. పాణాలు నిలువునా వొడిలేశా డతడు, 

బృహదడ్చలుడి చావుచూసి అతడి బంధువులూ, స్నేహితులూ 

వేలకొద్దీ వెళ్ళి అభిమన్యుడిమోద _ విరుచుకుపడ్డారు. వాళ్ళందరినీ 

వూడక్చేళాడు అభిమన్యుడు, అవూఫుని కర్షుడిమోదికి పరిగెత్తాడు, 

కర్టికా* బాణాలు కొట్టి అతడివొళ్ళం తా చీలికలు చే సేశాడు. రక 

స్నానం చేయించాడు, ఆతడి మంతుల్ని ఆరుగురిని కారు మని 

పించే శాదు. 

కర్గుడుమా(తం అంత మోడదిమోదివాడా! అతడూ దెబ్బకి 

దెబ్బతీస్తూ యుద్దంచేశాడు. ఆభిమన్యుణ్ణి ముచ్చెమటలూ పోయిం 

బాదను, కర్లునూ, అభిమన్యుడూ యా ఇద్దరూ సాయం కాలం సూర్య 

బింబాల్లా (పకాశళించారు. 

కర్లుడ్యూ దురోధనుడ్యూ (దోణుడూ, కృఫుడూ, అశ్వ 

లైమా 'కృతవర్మా _ ఆరుగువా అభిమన్యుడితో వొక్కసారి 

యుద్రం చేశారు, ఆరుగపరినీ వడు చచెరువులనీళ్ళు తాగించాడు అభి 

నున్యుడు. ఓతట్టు మన సేన చితేవభ చస్తూ నే వున్నాడు, వోతట్టు 

ఆరుగురి బౌణాలగా అడ్డుకుంటూ వాళ్ళని బాదుతూ (రాహీ(తాహీ 

మనివిస్తూనే వుర్నాడతేడు, 

మహారాజా అభిమన్యుడి యుద్ధం నిజంగా అద్భుతం, 

అకశ్యంతకుడు 

ఇంతలో మగధ రాజకుమారుడు అశ్మంతకుడు (అశ్వ కేతు) 

దురుసుగా ముందుకి దూకాడు. కరాడయినా మెచ్చతగ్గ పౌరుమం 

ఇముూపీంచూడు , 
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పాతపగ వొక్కసారి కళ్ళకి కట్టినటయింది అభిమక్సుడికి, 

అక్యంకకుడికలా, అతడ నారభెకిల్కా అతడి గ్మురాలతేలలూ రెప్ప 

పాటులో టపీబకీ ఎగకగాక్రీ శాకు 3 సింహనాదం చేశాడు 

మారి కావతి రాజై న కుంజర కేశనుణ్తి వొక్క కుప్పెకోలవేసి కూల 
గాొచేశాడు. 

అభిమన్యుడి ఆటోపం చూసి ఆ* లేకపో మాకు దుశ్శాసనుడి 

కొడుకు. అమాంతం గా వెళ్లాశు. అభిమన్యుశిమాద పడ్డాడు, అతడి 

నాలుగుగురాలమొడా నాలుగు వెణాలు నాటించాకూు, అతీడిసారథి 

మోద వొక బాణం తగిలించాడు, పట్టిపట్టి అభిమన్యుడిమోాద పది 

బాణాలు కొటాడుం 

ప్మైరకలవల్లాంటి కళ్ళతో చురచురా చూశాడు అభిమన్యుడు, 

సానపట్టిన వడు వుక్కు-బౌణాలు పొదిలోంచి తీశాడు. దుశ్శాసనుడి 

కొడుకు శరీరం చీల్చుకుపోయినట్టు కొట్రాడుం 

“ఇందాక నీబాబు తోకముడిచేశాడు. ఇష్రూకు నువ్వు వూడి 

పడ్డావు. రా. ఎటుపో తావు ”” అంటూ దగ్గింసా వచ్చి ఘోరమైన 

వొక బాణం వొదిలిపెట్టాడు. ఆబాణమే అతకిమోదపడి లే పాదుకదల 

కొండా పడిపోయే వాడు దుశ్శాసనుడి కొడుకు. కాని మధ్యలో నే 

దాన్ని చప్పూన కాశ్రుశాడం అశ్వ భామ. 

అశ్వ తామదికుు- చూడనైనా చూడకండా సీ మనవండి 

మీదికే వురికాడు అభిమన్యుడు ఒకళూణంతో అతడి ధనుస్సు 
పుటుక్కు_మనిపించాడు. అతడి సారథిని నరికేశాడు. వరసపెట్టి గబా 

బా ఆరుబాణాలు అతడి రొమ్ముమోాద దిమ్మరించాడు. ఆగ లేక 

పోయాడు దుళ్ళాసనుడి కొడుకు, రథం దూకేశాడు, మరో రథం 

మోడికి పారిపోయాడు. 

ఎర పొద్దుపడింది. 
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దుశ్శాసనుడికొడుకు తప్వుకోడంతో చే శ[కుంజయుడూ, చంద 

"కేతుడూ, సువర్చుసుడూః సూర్య భానుడూ, మేఘ వేగుడూ కమ్మ 

క్కు-యి వెళ్ళాను. అభిమన్యు కో వొక్క-బిగిని ముట్టడించారు. 

రకర కాల అస్త్రాలు (పయోగిం'చాడు అభిమన్యు కు, అందరినీ 

తునాతునకలువే సేసి పాశేశాడు. 

అప్పుడు మోబౌవ శకునివెళ్ళి కలబడ్డాకు, అకడిమోద ఎన్నో 

రకాల అస్త్రాలు (పయోగించాదు ఆ భీమన్యుడు. ఒళ్ళం ౮ ర కలో 

స్నానంచేయించి వొదిలిపెట్టాడు. సహీంచలేకహోయాడు శకుని 

వెసక్కి చూడకండా చొడుతీశాడు,. 

దుర్యోధనుడిమిాదికి రథం నురికించాడు అభిమన్యుడు. 

“నువ్వు ఇలా వూరుకుంళే వందారి 1 తడబడిపోతూ 

(దోణుడితో అన్నాడు కర్లుకు - *మహాోఏరుల్ని అందరినీ మంట 

కలిపేశాడు వీడు పద శ్రన్యూహం వీనుగుపెంట చేశాడు. అదిగో 

రారాజుమాద విరుచుకుపడుతున్నా డు, చప్పున వదో ఉపాయం 

ఆలోచించు” అంటూ దుర్యోధన. ణి కాసుకొడానికి పరిగెత్తాడు, 

“ఆ ర్హనుడూూ అభి నున్యుడూ వొక్క శు. అనుకోండి” _ 

అక్కడి యోధులందరిసీ కలయజూాసి అన్నాడు (దోణాచార్యులు _ 

ఉచ్రూ సే చిన్న వాడే కాని అసాధ్యుడు. అంచేత అందరమూ వొక్క 

సారి. ముట్టడిద్దాంి” అంటూ అందరినీ పురికొల్పాడు, పొలో అంశే 

వాలోఅని అందరూ వొక్కసారి అభిమన్యు కో ముట్టడించారు. 

(పాణాలు తెగించి యుద్ధంచేశారుం 

మోసం 

అభిమన్యుడిచేత చిత్తుగా దెబ్బలు తినేశాడు కట్టడు. ఒళ్ళంతా. 
నెక్తురు కాలవలయి పారింది. “చూడు ఆచార్యా, నాదిక్కు- 
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చూడుో భరించలేని భాధతో (దోణుక్లి చూస్తూ అన్నా డతడు 

కర్ట్ ని డెబ్బలికి | పాణాలు ఎగిరిపోతున్నాయి. పారిపోతే నలుగురూ 

నవు( తారని మ ర్యాదకోసం పెదవులు కరుచుకుని నిలబడుతున్నాను, 

అంతే. అబ్బ, అగ్గునుడితో యుద్ధంచేశాం కాని ఇంత ఘోర మనివించ 

లేను. అగ్గిపిడుగు అభిమన్యుడు. నువ్వు వూరుకుంశు ఇక వందారి?” 

అన్నాదు, 

“అవ్రున్కు వున్నమాట అన్నావు తలపంకిస్తూ అన్నాడు 

(దోణాచార్యులు _ “లగ్గివిడుగే అభిమన్యుడు. “కవచధారణంి అనే 

విద్య నేను అర్జునుడికి నేర్పాను. అతడిదగ్గిర ఇతడు చేర్చుకున్నాడు, 

ఆంచేత ఇకక్లి కొట్లడం వారి (బ్రహ్మకి సాధ్య కాదు, అయి "తే 

వొగ్క- కేమార్లముండి - మోసం. మోసంచేసి ఎనకనించి విల్లు 

విరగ్గొట్టాలి. గుర్రాలు చంపెయ్యాలి. సారథిని నరికెమ్యూలి. చేత 

నయితే వెనకనించి నువ్వే విల్లు విర గొట్టు. అంతే కాని, ఇతడి చేతితో 

ధనుస్సు వున్నంత వరకూ చేవశలయినా ఇతడిముందు నిలవలేరు. 

అంచేత వొక్క-ముగిని విల్చువిరిచేస్కి గు[కాలు కూల్చేసి, సారధిని 

చం జేసి, రథం ముక్కాలు చే సేద్దాం. తరవాత ఆలోచిద్దాం. అలా కాక 

పోతే _ మహావీరుడు ఏకు బలంతో న్యాయంగా వీణ్ణి ఏగ్గాట్టగల 

మనుకోడం కల్లోవా ర్ల అన్నాడు. 

(దోణుడిమాట విన్నాడు కరుకు, మోసానికే తెగించా 

డతడు. ఎదురుగుండా పోరాడుతూ భయపడ్డట్టు నటించాడు. వెనక్కి. 

త్రగ్గేశాడు. చుట్టూ తిరిగి అభిమన్యుడి వెనక్కి. వచ్చేశాకు. మోసానికి 

తోడుపడ్డ యోధులు అభిమన్యుడి ముందుదిక్కు. తీ మకంతో పో రాడు 

తున్నట్టు నటించారు ఆసందు చూసుకుని వెనకనించి బాణం వొది 

లాడు కష్టుడుం ఆభిమన్యుడివిల్లు విరిచేశాడు. అంతలోనే అతడీ 
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గు( రాలు కొశ్లేశాడు (దోణుకు. అకడి సారథి సుమి(ుక్లి కృపా 

ఇార్వులు చంపేవాడు. 

అభిమన్యు శు రధమూ, దనుసన్పూ లేకుండా అయిపోయాడు, 

దాంతో భయంలేకండా ఎగజఒడ్డారు మనవాళ్ళు. నకున్కీ కృతవ ర్మ్నాః 

శలుడూ, బాప్తాకుడూ, అశ్వస్టైమూా మొదలైన మవోయోధులు 

యావన్శందీ అతడిమాద రకరకాలబాణాలు కురిపించారు. చేతికి 

వచ్చిన ఆయుధాలు కుమ్మరించారు. ఉఊపిరాడకండా అతణ్ణి ఉక్కిరి 

వక్కిరి చేసేశారు. 

కత్రీడాలూ పుద్చుకున్నాగు అభిమన్యుడు. మెరుపు మెరసి 

నట్టు ఆకాశంమోాదికి లంఘీ చాడు. గరుత్శంకుడిలాగ తిరిగాడు. ఎవడి 

en అతడు వుగుకుతొడో అని ఇడిలిపోయారు మనవా ళ్ళు. 

మొపహోలు మోది కే తి, అతడిది క్కే_ కళ్ళప్పగించి నంచుండిపోయారు, 

చూసిచూసి వొకబాణం వేశాడు దోణాచార్యలు. అభి 

మన్యుడి చేతిలోని కత్తి పద గొకే గాడు. కగ్గుకు డాలు బడ డ్లలుగొ క్లే 

ఇాడు. అభిమన్యుడు కిందికి దూకేశాడు. తిన రథంలోంచి నొక 

చ[కంతీసి పట్టుకున్నాడు, చకం పట్టుకున్న (శ్రీకృవ్లుకిలాగ వ్బ్చ్బం 

భించాడు. 

మవాగాజూ, అభిమన్యుడి ఆ పికమూూ రి అద్భుత మనికి ౦చిందిం 

ర క్షంతో తడిసిపోయింది మొవాం. కోపంతో ఉగంగా (పకాళిసోం 

దది. అతడు సింవానాదం చేస్తుంచే కౌొరవులగండెలు గడగడ లాడి 
పోతున్నాయి. రథచ(గం సస ఆకాశందాకా జిగేలు 

మంటున్నాయి. వాటితో వెతికంకణాు మణులూ శ భుక్క్ము.మంశు 

తళుక్కు. మంటున్నాయి బరికోల మూ; వే మదిపుశునుగు ఎలా 

మదికి వస్తుంది, అదిగో అలాగ డోణాశార్యులమిోాదికి నఛ్చా 



ల్ని 

డత్జు. భుధ్యు అడుపడ సనం చంటి పిండాడు ఆ వావ. 
య రడ దొ bo i జ 

నవా దక టా క గజ అ 

కేకు దమం - జ్యూ వక రాక శాలలు. క్రొకూదుక ఇఇ pa 

BD ca WS క కలు ఫ్ 
న్ా న | గ అన్ను ఇం వో సా కష్ట తో. ఆసా వ "తల్ 2 గీ 

కృప్రుడూ, కర్తుకూ, శలుుడూ సెకడేగుటి మొక" జమక్తున్న 
వో జ ॥ ee వ 

(పతీవాడూ “ల్ అంతేప్కు : పె- స్మ డికా.ఎవిరిచీ ఆ|3 మిం జాడ. 

అభిము బ్లడ్ చారితోను రథచ క. కుక్కు శుక్కు_కి "ద కాకు కార 

చటుకా.న స“ జతీళొడు అటిీమ పున్వ్టుడుం = బ్ర వకాలగచేం రంగా బశ 
గ 

న మూాడిక్రీ 3,7 త్ నీళ్ల మన వజాయుధంబా మరునో గ, ఒడి 

లె త్తిపోయూాడు అశ్య్రావు. రథం దనాఆకేశాకుం ఎవాంజూలం  హోచస్పుకి 

పారివొంయాడా, అతడి గుగాలు శకాబపు సాథిప చంపేసి ఆడి 

చక్రరతుకుల్నీ వచ్చడిచేసేశాడు అభిమన్యుడు, 
కాొరవకాగాధులు ఆంకమంప్ కలిసి శొముకున్న శొణాలు 

అభిమన్యు * నొఖ్బంతా. శాటుకువటానా న్న లుం. ముళ్ళువి న్ని వ వీణకు 

పందిలా అముపోయి. శకవిపోదెకి. పరిగళ్లా డతడు, అడక్హువచ్చిన 

గాంధార యోంభుప్ను వంచ నణభమంగో కథికుల్ని చంవళొాడు, 

వసాతిపీకుల్కి ఇదిమంటిం వనుగుబతో జే తం అ శాయి 
ఇ రాజులు పీడుగురిక కథాలతోనపో విప్పి చేజీళాకు. ౫౫ దగ, ఆకోస్సి 

ము he] ఖో ఒళ్ళు ప్ల టా స లోతు. - ' a, 5 . & ల పొయి, చారిపోవస్తున్న ఖని తషిడలుకొట్లాడు. ఎదలు పుడ్డు ఆ భ్భృ 

మిగలకంజా' నుతుమాడా డు, 

ఇంతతో కథంపకాద కభసంగా పరిగెత్తాడు బూశ్మాసనుడి 

కొడుకు, కాల్ఫీ వెళ్ళడంతో నె అత కి సారధిపరివైేశాడా.. అభిమన్యుడు, 
సో న. = క్యూలలో తలా, క్ 

‘sof నం వావ్ ఈ అశ్చేశ్తూ గహ, 

ళా జ మ మా 7 జో శా శారా 

“దపుచ్చుకున్న్నా ౫ జుత్చాసనముసక్ రుం. రథం దెగెసి అభీ 
ద శ 

మన్నుడే మాడ పది కాడు, 

అభిమన్నుడూ దుత్నాసనుడికాడుకూ x జాయుద్దం చేవారు, 

47 
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అభిమన్యుడి ఆభఖరు 

మవారాజూ, సిమనవంలిద్దరూ కలబడడం మహో(జీకంతో 

కలబడ్డారు. చూస్తూన్న మా అందరికీ ఆశ్చర్యం - దుఃఖం - దుర్భర 
నిపించింది. ఒకళ్ళని మించిన కోపం వొకళ్ళది, ఒకళ్ళని మించిన 

ఉ్మ జేకం వొకళ్ళది. ఉభయులూ ఉగలయి పోరాడారు. 

గదలు మంటలు మండాయి శరీరాలు రకాలు తుళ్ళాయి, 

మాంసంకండలు పిప్పి పిప్పి ఆయింక్క, ఎముకలు గుండగుండ అయాయ్యి 

ఆః! ఇద్దహా-అభిమన్వుడూ, దుశ్ళాసనుడి కుమారుడూ వొకీసారి 

నేలకి వొ౭గిపొయారు. ఇద్దకూ వొ కేపారి (పాణాలు వొదిలేశారు- 
చెగావృలో చొరబడి వివారంచేస్తూ న్న అడివివనుగుని (కూరు 

లయిన బోయవాళ్ళు చుట్టు టైచంపుతా శే, అలాగఎంతోఅంతమంది 

శారవ్రులు ని హురంగా మోదపడి చంపేశారు అభిమన్యు ణి. 

ఎక్కడా ఎన్నడూ ఎవ్వరూ కసీ వినీ ఎరగని శూరత్యం 

చమూూావిం'చాడు అభిమన్యుడు. 

తన వంశానికి ఇంతా అంతా అనరాని అపూర్వమైన కీర్తి 
తీసుకువచ్చాడు. లెక్కా జమా లేనంతమంది శథతువుల్ని సంవారించాడు, . 

తుడకి శ(కువుల మోసంవల్ల ఇంకోమా ర్షం లేక అస్తమించాడు, 

తేజస్సుతో లోకాలు వెలిగించి వడమటికొండ చేరిన సూర్యుడి 
లాగ అడవులు కాల్చి కాబ్చి ఆరిపొయిన అగ్ని వో, తుడిలాగ, ఆకాశ 

మంత ఎన్తులేచిన కెాల నీళ్ళన్నీ ఇంకివోయిన మహోసముదంలాగ, 
ఆకాశంమోంచి కిందపడిపోయి చిన్న పోయిన చందమామలాగ ఆస్త 

మించిన్న్ అద్భుతంగా అవ్రపించాడు అభిమన్యుడు. 

రకంలో బులిగిన భూమి ఎ(రటి ఆకాళశంలావుంది. అండు 
మాద చం(దుడిలా పడున్నాడు అఆభిమన్యకుమారుడు. తరతళా 



(దో ౬ వ ర్వ © 1659 

మెరుస్తున్న ఆ ముధాలముక లూ, ఆభరణాల మణులూ చుక్కల్లా 

వున్నాయి. 

వనుగుల -:కేబ గాలు కొండలు. గురాల శవాలు మొసళ్ళు, 

మానవ కబంఛాణు చేపలు. కత్తుబూ, చాకలూ ఐవీ పాములు, 

ర కంవో తడిసిన భాణాలు ఒిడాలు. వేళల వోపణు నురుపలు- 

రక్తం నీరు నగలూ ఎముకలూ ఇపక ౨౧-౫౦. మహాసమ్యురంం 

ఆమహాసము(దంలో యో 'న్మిసలోవున్న మహోావష్షువు అభిమన్యుడు. 

అభీమన్వుడు పడివోడంశో నీ సంతోవంతో వెరికేకలు 

వేశారు సీసె నికులు. దుఃఖంతో కుంగివోయారు పాండవ్రలు. దీను లే 

అయిపోయారు వాళ్లు. కన్నీళ్లు కార్చారు. చిందరవందరయిన 

గురాలూూ వనుగులూ అకుస్తూవుంశు అభిమన్యుడికోసం అవన్నీ 

వీడుస్తున్న ట్రనిపించింది. 

చితం ! (దోణుడూ మెందలై న ఆరుగుకూ మోసంచేశారు. 

ఎంతోఅఎతమ౧ది మయూధులు వొక్క. యువకుడిమోద పడి హత్య 

చేనారు. అన్యాయం ! ఘోరం + + అంటూ సమ _ స్తభాతాలూ 

గట్టిగా అరిచాయి. అంతవమందిమూ స్పస్తంగా విన్నాం. 

అభిమన్యుడు అ స్తమంచడంతోనే నిచ్చెంపోసిందడి పాండవ 

మై న్యం. యుద్దం మా చేసింది. చెదికిపోడ మారంభి చింది. 

స అభిమన్యుడికోసం వఏీచార మెందుకూ !” డిళాలు 

వకిపోతూవున్న సైన్యం పురికొల్పుతూ అవ్నాడు ధర్మరాజు - 

“పద్మవ్యూనాం చించుకు వెళ్ళాకు. వనుగులు వీనుగుంఎ చేశాడు 

గు(రాలు కూల గొట్టాడు. రథాలు గుండ చేశాడు. కాల్బలాబలు నుకు 

వాడాడు. కతువుల చగుకంగ సేన నృ్మశానంచేళాకు. (దోణుడూ 
మొదరన మహాయోధుల్ని మూడుచెళవులనీళ్టు తాగించాడు. 
జేవతల్ని మెప్పించాడు. జేవలోశం వెళ్ళి, దేవతల్లో కలిసిపోయాడు? 
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న క్రి శోష కూశ్టుపడక్రండీ. శ్యసువుల్ని వాత వార్చడ మే అతిడికి 

నొంతి, 30కి, వేళ వున్న ంతివరకరా యుద్ధం చెయ్యండి. శారవుల్ని కడ 

తేర్చండి. విజయం సాధించండి” అంటూ హాచ్చరించాడుం వింటినారి 

మోగించాడు. శ్మతుసంవోరం సాగించాడు, 

నాయం కాలవముములంది, బర పడ్ సూర్యబింబం పడ ముటేకోండ 
ఓ శి 

తలవిాద పద్శంలా | పశకాశించంది, యుద్దంజరగని వ్ర త్తి చోట్లుకూడా 
- క గ యు ఆట ర fu 

రకంలో ములిగినట్టు ఎరవడ్డాయి. శుంపులు?ట 3ప్రులు పిళో*జాలు 

తువోనంవంతో బూంసనం తీవాన్నా యయ ఠ రం తొగాయి, ఆటలో జ౫ొ యం 

వాటలు పాణాయి, రొబండూలూ, గెద్దలూ, కొకులుూ శవాలు వక్కు- 

ని గాయి, నక్కలా, వరళ్ళూ వకాంసంతింటూూ, ఎముకలుకొరుకుతుూ 

కోలానాణంం చేశాయి భయంకరం శావ్రంది సంధట్ణ, 

శభయ-సిగ్నాలూ యుద్దం కట్టిపెళ్తు శాయి... నికుమూళ్ళు షా థె చొట 
సంతోపంతో గెంతులేస్తూ శిబిరానికి వచ్చేశారు. పాండవులు 
మొహోలు దంచుకుంటరా వెళ్ళారు. 

ధర్మ రాజుదుః ఖం 

తసశబిరం చేరుకున్నాడు ధర్మరాజు, వసన్నాహమూా లేదు. 
ఇ వాళి, దిగాలుపడీ కూచున్నా డతడు . చుట్టూ పరివారం దిస్పవోయి 

కూతు ఆంది" మువోణ్ల ర్ం రా నట్లం తెండి పవమోాదుణంది, 
తీ 

ల్ వ 2 Er చ జో ఆజ ఇ గిన ష్టం ఆస mi స i చ న 
క్ భిమన్యుక్లా LTRS వంక ఊఉ" చె ష్ష్ రం స జే కసం en ధర్మ రో రము ర్త 

Cy 

నుఃఖం పొంగుకు వచ్చిండి. థైర్షం దిగజారిపోయింది. వొమవాం వెల 

జొ పోయింది, 

కన్న రాక, భీనున్యుడు పడీ? అంకు అర్జునుడికి ఏ! 
బు శు 

ఎ స్వేద ల బావురు సురిటరా ఆహా శకతీకు - “పాలు బాొలుకు 

వ ఇ దీ స చి అధిక ౫ యునాని తం, ఎలో చిం డక వోచాను. వెచేతుంా 
. శ . 
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భు 

పంపించాను ,శ్లీ,క ఎ్రముడికి మేనల్లు:. కే" TE, Dru 

దీనంతటికీ జేజే కారణం |! మొట్టను ౧ ఉహుం": 

“తండ్రన్న వాడు తిండిక్కో టాంక్ పంపుతాడు ముస్తాబు 

చేనుకోవునో గంధం రానుకోమనతో నియో'"”స్తాడు. ప: కాని, 
సొవంటి పావాత్నుడు తప్ప చావుయొంవోనికి ఎతేర్మడీ పంసుతొడు? 

అయ్యా, మాచిట్టిన*న్న తో శేనూ ఎందుకు వళ్ళిపోరం జా. వ్హుండి 

పోయాను! అలా అయి తే కొడుకా ౨౩ పడే, అర్జునుడి -బుహాం 

చూడకండా వుండేవార్ల. 

“ దోణుడూ, కృపుడూ వంటి మవాయోధులు కాపాడుతూ 

వున్న మజుఃవ్ర్యూ 0 పఏద్మవ్య్యూవా సక్మేడకున్రున న్ర్యూవా సుడి. 

సన్ను సంతోవపె పెట్టడంకోసం తోొక-జే వెళ్ళాను మా బాబు 

సౌమ్మ్ములమందలో సింహంచొచ్చిపట్టు చోొకబజ్తాకు. ఎంతమంద 

శిరస్సులో వూడ్చెశాడుం దుర్శార్లుడూ బంతే గొట్టూూ అయిన 

దు ఇ్మాసనుళ్లై వోడించడమూ, అన్ని చతురంగబలాలు చావగొట్ట 

కము అతడే 'జెల్లింది. 
* జీపం్యదుడంత వాడి ఆపదకి అడ్డుపడ్డాడు తమ్ముడు. కాల 

శీంయులవంటి అనాభ్యుల్న్ని తణంలో కడ తెచ్చే శాడు. అంతటి వాడి 

కొడుక్కి. వొంటరి'ణాప్రు పగ వాళ్ళ చేకి పెట్టాడు భగవంతుడు ! వం 

జూరుణాం: 

“కుమ్మృక్కు.'చేసి కొడుకుని చంవేశారన్న మాటవింశుచాలు 

భగ్గుమంటాడు. అర్జుకుసుం అందరిసీ పాత వాంర్చికాని నిదపోడుం 

ఆయి జే రూ(తం ప్ముతకోశం ఆగక మెలాగ? భూలోకంలోని యావత్తు 

థధనవరూూ స్వర్గంలో ని సమ స్తవై భవమూ అభిమన్యుడి నవ్వు మొహం 

ముందు బగదాశుపాో అంటూ శన్నోవిథాఐ పనివి పనివి దుఃఖప నుతూ 

౪౮ వున్నై సం, 
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అంతలో జేవ్రడిబాగ వచ్చాడు వ్యాసముని అక్కడికి, లేచి 
ఎదురు వెళ్ళాడు ధర్మ రాజు. దండ పణామంచే కాడు. అర్హ సమూ, 

ఆసనమూూ ఇచ్చి పూజించాడు అనంతరం అభిమన్యుడివధ విని 

కీంచాడదు, 

“పద్యవూగ్గివాం ఛేదించమని పంపాను అభిమున్యుణ్ణి. “త దేమో 
భేంచుక వెళ్ళిపో మూ'౨ మేం ౧౯ (గం అశికి వెంట వెళ్ళలేక పౌ యాం 
మె ంధవులు అడ్డు ఎజ్ఞారు అనుకున్న దొకటీ అయిపో నటి వొయింది, 

వెళ్ళాడు చిట్టితండ్రి. అంతే. మరి చిరిగి రా లేదు, 
శఅత్తడు వొోొక్కుడయిపో మాడు. అంతమందీ అతడి సాద 

పడ్డా సం చంజీ శారు, సుకుమా రుణ్లి, కం వూ మణి వొంటిగా బాణాల 

పాలు కావడానికి సంవేసి బతికివున్న పారాతుడు ఎక్క డన్నా 

వుంటాడో ! ఈ మఃఖనము[దంలో ములిగివోనున్నాను, గుంజెలు 

తరుక్కుపోతున్నాయి. వండారి!” ఆన్నాడు. 

“ధెర్యవంతుడివి, ధర శైరాజ్యా నువ్వే ఇలా విచారిస్తే 

వమనాలి?”... సము శాయిస్తూ అందుకున్నాడు న్యాసముని _ “అంత 
మంది రాజుల్ని హాకీ వా౭ర్నాకు అభిమన్యుడు, మహాోబ” శాలి, అతణ్ణి 
కు_రాడనడ మేమిణి ! మవో మో్హడంటాను చేను. శ పళ. 

వాళ్ళు బాగాలు కొట్టక పువు(లు రువ్ఫుతా రా మరి! వెరివాడివి 

అతడిశోసం విచాఎస్తా వేరుటి? ఎవరు ఎంతచేసిరా విధి శవ్వించతేకు 
కదా! చావు అంజు ఇంత ఇది కావచ్చా! జేవతీలూ, చానవులూ, 
గరుడులూ, నాగులూ -- వొక చేసుటి చేవాం దాల్చిన (పతి_పాణీ 

చావడం చూస్తూ నే వున్నాం కదా! ఆపదలో ఇంత అడిలిపోవచ్చా? 

విచారించకు. భరకపడు”? అన్నాదు, 

“ఆయి లే మృత్యువ్రు అంత శప్పనిసరా శం; డీ!” కన్నీళ్ళతో 
(చళ్న రచాడ ఢడ గాజు. “ఇన్ని ఉపానూబలూ, ఇంగ పాక 
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మమూూ ఇంత ధీరత్యమూూ వున్నాయే ఈ రాజులికి ! చావు తేకండా 
తమ(పాణాలు నిల జెట్టుకోడం ఎవ్వరికీ సాధ్యమే కాదంటావా ₹ 

అక ంపనుడికథ 

ఈ బ్రుడ్త ౫ నలిసిన(ప క్నే అడిగావు) అంటూ అందుకున్నా డు 

వ్యాసుడు -- “లోగడ అకంపనుడని వొకరాజు వుండేవాడు. ఇలా 
పుతశోక౧తో నారదుణ్తి అడిగా డతడు. నారదుడు అతడికి మృత్యు 
(పభౌవం చెప్పాం, 46 అది విని దాఃఖం విడిచి పెటాను అక్రంపనుడుం 

అశే నీకు చెప్త తాను, దుుఖంపోయి నీమనస్సు శాంకిస్తుండి, విను, 

“అనుకంపనుడిమిోాద వొకసారి శ(తువులు దండెత్తి వచ్చారు 
యుద్ధంతో అకళణ్ణి ఇచ్చేశారు. ఆకడికి వొక కుమారుడు వుండే వాడ 
అశడివేరు వరి. అద్భుశమైన పర్మాకమనంతుడు హరి. తండ్రిని 
శ తువులు పక్షైయ్యడంతో అ మాంతరిగా వెళ్ళి వాన్తమిోాద విరుచుకు 

పడ్డాడతడు, తండ్రిని విడిపించుకువచ్చేశాడు,. అంతతో వ్రూరుకుంటే 

బాగానేవుంజేది. కాని అవడికి కసితీక లేకు. ఉద్భృతంగా వెల్లి శత్రు 
వులమాద పడ్డాడు. రథాలు గురాల్కు వనుగులు - చతురంగ 

బలం యూానత్తూ వాత వాంర్పడ మారంభిం'చాకు. 

“ర తువ్ష్మలుమాతం వూ పకుంటారా ! ఉగులయిపోయారు 

వాళ్ళు. ముహాయోధథులు జందరూ వౌెక్క_టయి వాడిమిాద పడ్డారు. 

ఘోరమైన మహాస్తాల్యూ శోస్తాలూ (పయోగ?ి=చాప, హరిని 
చం వేశారు. 

కొడుకుమరణంతో పిచ్చి వాడిలా అయిపోయాడు అకంపనుడు. 
(పాణాలమిద ఆశవొదిలేసి శ్యతువ్రలమిోద విరుచుకుపడ్షాడు. హోరా 

* చా. శాంతీప్యం, ర్ ఆ, 
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వళోగి యుద్ధంచేశా "సం శారక్షీవి కాల్పిన ఛా వాన్నిలాగ శ్మతువుల్ని 

వాత వాం లీ శా, ఏజ కూ-త్పవంతో జే కేం దుశిలా* శనభట్నా నికీ 

వళల్నేశాడుం 

విజయ మేమా నాధంచా డతడు. కాని వుఒబ్చులోమా్యతం 

శాంతి లేకపోయింది, పృుతశో Re డి వాపోయింది. నిదాహారాలు 

మాచేశాడు, వష్టి ఘడియలూ విచా!స్తూ కూచున్నాడు, అప్పూడు 

అతడిదగ్గిరికి నారదుడు వచ్చాడు. ఆసనమూ ఆర్హక్షిమూూ, పాద్యము 

ఇచ్చి రుషీని వూజించాడు అకంపనుడు. తన దుఃఖం వివరించాడు, 

కొడుకు గుణాలు నివేదించాడు, అతడి మరణంవల్ల గెలుహు గెలుపులా 

లేదని తన వేదన వినిపించాడు. *మునీం(దా, శోకానికి వృుత్యువే 

(పభోవుి అంటారు. అబేమిటో, చానిపుట్టుపూరో తృరాలు వమిటో 

వినాలని వుంది నాళ. చేను వినడం ఉచిగమే అయితే అను(గహీంచు, 

వినిపించు అంటూ జేయు జోడించాముం 

మృత్యువుకథ 

౪ * మంరిబిమాకు అడిగావు -- అనుకంపకుణి అను్కుగహిస్తూ 

అందుకున్నాడు నారదము* = “మృత్యువు న్ బంధు మురణంవల్ల 

కలిగిన దుఃఖం పోగొడుతుంది జపుతాను. సావధానంగా విను, 

శ 6 శ్వావూ ఇ దేవుడు ([జజల్నీ స్పష్ట ౧ఇా ప కాని వాళ్ళ 

సంబోరరి తేకపోయిందడి,. అలవేత భూమికి భారం డుర్భరమయింది: 

దీనికి వమిటి సాథనసమంటూా పిణారిస్తూ కూచున్నాడతీడు. జాంతో 

అతడి ఇరకియాల్రోంచి గప్ప మంటలు పుట్టాయి. పడిదిక్యు భా 

ఆ మంటలు వ్యాపించాయి, సమతా చ రాత శ! మైన భూత పవంచం 

యావత్తూ దపొంచడం మొదలుపెట్టాయి. అది శివుడు చూశాడు. 

లోక హితంకోసం (బహా శదడ్జిరికి వెళ్ళాడత్ ను. మంటలతోమవోదీనిగా 
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వున్నాడు (బవ్మా. శివుణ్ణి చూసి ఆదరవాదయంతో (వళ్నించాడు 
“జేవ్యా అక్షుశతేండి నీకోరిక, వంకోరివచ్చావో చెప్పు. నువ్వు వదంశే 
అడే చేస్తాను. ఆచేశించు” అన్నాడు, 

“* “నువ్వు చేసిన సృష్టి మోద నువ్వే కోవించడం జేనికి 2! ” 
అన్నా డు శివుకు- *ోసమస్తసృష్టికీ నువ్వే కరవు. నువ్వు వుండబక్సే 

భూతకోటి యావత్తూ సుఖంగా వుంది. శాంతించు. నాకోసమైనా 

ఈభూతకోటిని దయచూడు” అన్నాడు, 

ఈ కోపం కాని కామం కాని నాలో శతేనేలేదు? అన్నాడ 

(బ్రహ్మా - “పజాభారం అధికమయింది. భూ జేవి భరించ బేకపోయింది. 

వచ్చి మొర పెష్టుకుంది. ఆమెకి మేలు చాయ్యడంకోసం సంవోరం తల 

పెటాను. కాని ఉపాయం తోచలేదు నాకు. అంచేత నన్ను (కోధం 

ఆవేశించింది అన్నాడు. 

౪ “మూడులో కాలికీ నాయకుడివి నువు? _ అందుకున్నాడు 

శివుడు - “సీ దీనివల్లే లోకం పాలిస్తున్నాను చేను, సీకోపం వరసపెట్టి 
లోకం దహీంచేసోంది. చూడలేక జాలిపడి నీకగ్గింకి పరిగౌత్తుకు 

వచ్చాను. భూభారం తగ్గించడానికి చరాచర భూతకోటి నంతటినీ 

వొక్క-పె్ట్టుని భస్థంచెచ్యుడం చేనికి? భూభారం తేగ్గించాలంజే 

మరేదయినా తగిన సంవారవిధానం ఆలోచించు. కోపం విడిచిపెట్టు 

ఈ వరం నాకు (పసాదించు” అన్నాడు, 

శివుడి మాటలతో కోపం విడిచి పెట్టాడు (బ్రహ్మ. అన్ని 

ఆరిపోయింది. లోకం సంతొోహపీంచింది. (బవ్మా చేవుకే, శివుత్లో ఆభినం 

దించింది 

(బహ కోపం విడిచిపెట్టినప్పుడు అతడి ఇందియాల్లోంచి 

వొక స్ర్రీమార్తి పుట్టింది. అమెమొహం రకృంలా ఎర్రగా వుం. 

శరీరం నల్లగావుంది- కళ్ళు చింతనిప్పుల్లావున్నాయి, వస్త్రాలు కుంకంతో 
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ముంచినట్టు వున్నాయి. నవ్వుతూ, శివుణ్లీ, (బవ్మానీ వొ య్య్యూరంగా 

చూస్తూ దశ్షీణందిక్కు బయలు జేరిం చామె. 

కక 6 మృత్యు వా [1 ఫ్ర మృత్యు వా ! ఎటు పోతున్నావు?” 

మనసుపెట్టి మరీమరీ ఆమెని పిలిచాడు (బహు - * చంపాలని నాకు 

సంకల్పం కలిగినప్పుడు నాకోపంలో పుట్టావు నువ్వు, అంచేత నిన్ను 

ఆ చేళిస్తున్నాను. విచక్షణ అక్కరలేకండా సమస్త (పొణుల్నీ సంహ 

రించాలి నువ్వు. నీకు మేలు కలుగుతుంది అన్నాడు. 

(బవ్మా బేవుడి ఆచేశం విని వలవలా వడ్చింది మృత్యువు. 

ఆమె కన్నీటిబిందువులు దోసిలిలో పట్టాడు (బవ్మా, లోకహితం 

కోసం ఆమెని అనేక విధాల బోధపరివాడు. 

ఈక క్క అధరా శనికి అడిలిపోతున్నాను * గాలికి అల్లాడిపోయిన 

తీగాలాగ వొణికిపోతూ అంది ఆమె _ “నువు సృష్టించావు నన్ను. 

ఈ(కూూరకర్శకి ఎలా నెట్టుకునేది ? బంధువుల చావుకి మొత్తుకుంటారు 

జనం, పనివి పనిని వడుస్తారు వినలేను. (పభూ, నన్ను కరుణించు, 

ఈ ఘోరం నాచేత చేయించకు. తపస్సుచేసుకుంటాను, అనుమతించుం 

ఈమా(తం వరం దయ చెయ్యి, భేనుకాశమం పోతాను అంటూ 

రెండుచేతులూ జోడించింది. 

““(పజల్ని చంపడంకోసమే పుట్టించాను నిన్ను ” అన్నాడు 

(బవ్మా - “అంచేత విచారించకు. ఇది ఇలాగే జరగాలి. ఇంకోవిధంగా 

జరగడానికి వీలులేదు. నింద లేకండా (పజల్ని సంవారించు. ఈపని 

తప్పదు నీకు అన్నాడు. 

* భయపడుతూ భయపడుతూ అప్పటికి వొప్పుకుందామె. 

మరి మారుమాూట చెప్పలేక (బవా ఆ దేశి చూస్తూ నుంచుంది. 

నంతోవించాడు (బన్నూ. చల్లనియూవుతో బోశాలుదూకాడు, తు 
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పొందాయి లోకాలు. ఎప్పటిలానే నుఖపడ్డాయి. శివుడు అంతర్ధాన 
మయాడు, 

“ * మృత్వు బేవి (బ్రహ్మకి నమస్కరించి సెలవు తీసుకుంది, 
అక్కడినించి తిన్నగా ేనుకా్యశమాని కే వెళ్ళిం దామె. అక్కడ 
నియమపూర్వకంగా గంగా శాళికీనదుల్లో ఎన్నోఅన్ని (వతాలు 
జేసింది, తీర్హాలన్నీ తిరిగింది. ఎంతో కాలం (బవాొ నుదైేశించి దువ్మ్కు-ర 

మైన తపస్సుచేసింది. అలా హిమాలయం చేరుకుంది. ఆఇం(దియాలు 

న్మిగహించింది. ఘోరమైన తపస్సు (పారంభించింది, 
“ “అక్కడే ఆమెకి (పత్యతుమయాడు (బహ్మాం “మృత్యు 

జేవీ! వమిటిది? ఇంత నిషస్టుకమైన నియమాలు ఆచరిస్తున్నావు. 
ఎందుకని ?’ అని అడిగాడు, 

“ ప్రభూ, బతికున్న (పజల్ని వీకలు నులిపి చంపలేనుి 

శేతులు జోడిస్తూ అంది మృత్యువు -- “ఈపనికి నన్ను పంపకు. 

అధరా శనికి భయపడుతున్నాను. ఆర్హురాలిని. ఆ(శయిస్తున్నాను. 

అన్నుు~హించు” అని కాళ్ళరూద పడింది. 

ఈ నామాటమోాద నడుచుకుంశు అధర 2 మెలావస్తుంది 

నీకు 1) ఆమెకి నచ్చజెపుతూ అన్నాడు (బహై -- “అధర్మం కాదు, 

పైగా ఉత్తమమైన ధర్మంచేసిన దాని వే అవు తావు, పుణ్యమూూ, క్రీర్రి 

కలిగేలాగ శివుడూ నేనూ నీకు వరమీసాము, మేం నియమించిన పనికి 

భయ మెందుకంటా ? సంశయించకు, నామాటనను. నాలుగురకాల 

(పాణుల్నీ సంహరించు అన్నాడు, 

“దేవ్యా తప్పదంకే నీ ఆజ్ఞ తలమిాద పెట్టుకు నెర వేరుస్తాను? 

చివరికి సమ్మ్మలిస్తూ అంది మృత్యువు _ “అయితే నొక్క. మనవి 

మూతం చి తృ్సగించు. లోభమూూ, (శోధవమూ, ఈ ర్యా? అసూయా 

(పాణుల శరీరాల్లో వికృతి కలిగించాలి.” 
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జ“ తప్పకండా నువ్వు కోరినళ్తే జరుగుతుంది అన్నాడు 

(బ్రహ్మ = “అంతేకాదు, నువ్వు కార్చిన కన్నీళ్ళు ఎన్ని చుక్కా 
లున్నాయో అన్నీ అన్ని రోగాలవుతాయి. అవే జనాన్ని చంప 

గలుగుతొయి, అంచేత అధర్మం నిన్ను చేరదు. (పాణుల (పాణం 

తియ్యడం నీకు పరమధర్శమవుతుంది. నీ శుభమే నేను కోరుతున్నాను. 

నువ్వు ధర్ముస్వరూ పానివి. ఈవిశ్వానికి ఈశ్వరివి. అంచేత (పాణం 

తియ్యడం నీ అధీనంలో వుంటుంది. కామమూ, రోవమూ లేకండా 

సమ_స్త్మపాణుల (పాణాలూ ఆకర్షించు. అ జే ధర్మతత్యం, భయపడ 

నక్క-రలేదు నువ్వు, అసత్యంగా నకు చుకున్న వాళ్ళని అధర్మ మే హత 

వాంరుస్తుంది. వెళ్ళు” అన్నాడు, 

“ క కాదంకు శవీసాడే మో అన్న భయమ్మూ తనని అధర శి 

పొందదన్న అతకి మాట మోద నమ్మక మూబహ్మ్మ చెప్పి నదానకి 

వొప్పుఖున్నట్టుచే భొయి మ్బ వుని. _పాణోసంహో రానికి అంగీ 5 రించిం 

దామె. రాజూ (బ్రహ్మ్హ్మమాబ్బప కారం ఆధి వ్యాఘలు (పాణులశరీరం 

చెడనగొడ తాయి. మృత్యువు (పొణాలు వారిస్తుంది. (పాణులు శరీరం 

వొదిలేసి బేవాదిభావాలు పొందుతూ తిరిగీ మనువ్యుగతి పొందుతూ 

వుంటాయి. శరీరం నిలపడానికీ ఇపరపడాని క్షీ కర గాలి. గాలి నిజంగా 

భయంకరుడు. అనంతమైన శేజస్సు కలవాడు. అతడి నాదకరా 

భయంకర మైంది. పోవడమూ, రావడమూ అతడికీ వొక ఆట. అంతే, 

“మునుషులు జేవతలవుతారు. చేవతలు మనుషులవుతారుం 

సేఫొడుకీ _ శాశ్వత మైన చేవత్వం దొరికింది. అతడికోసం విచారించడ 

మెందుకంటా, పచ్చి దుఃఖాలపుట్త ఈ (పపంచం. ఇది వొదిలేశాడు 

వీ కొడుకు హరి. సుఖంతప్పు దుఃఖమన్నది లేని పుణ్యలోకం జేరు 

కున్నాడు. దీనికని దుఖపడకూడదు. (బవ్మా కల్పించించే మరణం. 
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ఇది తెలుసుకుని ధీకలయిన వాళ్ళు, మరణించిన వాళ్ళకోసం వ్చా 

రించరు అన్నాడు. 

“నారదుడు చెప్పిన మృనగ్వువుకథ విని పుతశోకం విడిచి 

పెటాకు అకంపనుడు. అనంతరం నారదుడు తిన అశోకవనం వెళ్ళి 
పోయాడు, 

“ధర్మ రాజూ, ఈకథ రాసిన వాళ్ళకీ, చదివిన వాళ్ళకీ, విన్న 

వాళ్ళకీ సకలళుభాలూ కలుగుతాయి. ఆయువూ, ఆరోగ్యమూ, 

ఐశ్వర్యమకా చేసారు తాయి. విన్నావుకదూ ! అభిమన్యుడు యుద్దంలో 

మడమ తిప్ప లేదు. ధనుస్సూ, బాణాలూ పుచ్చుకుని దివ్యాస్తాలతో 
శతుసంవోరంచే శాడు. శాశ్వత మైన ఏరస్వర్షం చేరుకున్నాడు. కీర్తీ 

సంపాదించాను. అతడికోసం పీచారించడం అనవసరం అన్నాడు, 

వ్యాసముని చెప్పిందంతా విన్నాడు ధర్మ రాజు, ఉతవు 

త త్రియధర్మ మే వది అని సమాధథానపడ్డాడు. శూరులు పుణ్యలోకంలో 

సుఖపడ తాంని మనస్సు సరి సెబ్లుకున్నా డు. 

“మునీం[ దా, లోగడ పుశ్యాలో కొలు పొందిన, (ప్రసిధులెన 

మహారాజులు ఎలాంటి యజ్ఞాలు చెఛారో ఫొ దుఃఖం విడిచిపెడుతూ 

వ్యాసులవారిని అడిగాడు ధర గ్ రొజు, 

“అవ్రున్కు వెనకటి మవోరాజులంతీవాడు అభిమన్యు 

భర్మ'రాజ్యుపక్నే అవగతంచేసుకుంటూ అన్నాడు వ్యాసముని = 

“అం చేత్ర వాళ్ళకీ ఇ్రతడికీ పుణ్యగ తిలోవున్న తారతమ్యం "తెలుసు 

కోవాలని నీ అభిపాయ మనుకుంటాన్కు నువ్వు ఇలా అడగడం!” 

అన్నాడు. 

“ఫి దివ్య చిత్తానికి తట్టింది ఎలా కాదంటాను ? అదీ వినాలనే 

వుంది. సెలనియి్న” అన్నాడు ధర రాదా 
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“యుద్ధంలో మరణించిన పీరులతోనా వాళ్ళని సాొటిచేస్తావు!” 

అంటూ అందుకున్నాడు వ్యాసుకు - “యజ్ఞాలుచేసినవాళ్ళూ, తప 

స్సులు చేసినవాళ్ళూ, దానాలుచేసి వాళ్ళూ వీళ్ళంతా వెళ్ళిన పుణ్య 

లోకాలు వవీకాడా యూద్ధవీరులు వెళ్ళిన లోకాలతో సరికావుః 

నమ్ము. అభిమన్యుడు మహ త్తరమైన పుణ్యలోకంలో నమునోసౌఖ్యం 

అనుభవిస్తూ వుంటాడు, 

“అది అలా వుండనీ, అంతటి మహోనుభావులయినా అంతరించే 

పోయారు మహారాజులు, ఒక్క-డూ వుట్టికట్టుకు వుండిపోలేదు. అయి తే 

మహసీయువై న మహారాజుల చరిత్రలు వినడమూ మంచిదే, నీదుఃఖం 

నివారిస్తుంది. చెపుతాను, విను. 

నువరహీ వికథ 
౯3౩ ల 

“లోగడ శెబ్యుడిళొడుకు సృంజ ముడని వొక రాజు వుండే 

వాడు. అతకు చాలాగొప్పవాడు ; పుణగ్రమూ ర్తి, నాలుగుసము. చాల 

మధ్యా వున్న భూప దేశం చురావతూూ వొక్క-డే అడ్డు లేక డా పరి 

పాలించాడు. అస్న వుండి అయిదోత నం లేనట్టు పుతేసం తానంమా్మ(తం 

లేదు అతడికి. అందుకని ఎప్పుడూ _బావ్మాల్ని పూజిస్తూవుండే వాడు. 

“నారదమునిక్రీ అతడికీ స్నేవాం, అంచేక సృంజయుడిదగ్గిరికి 
నారదముని తకుచుగా వసూవుండే వాడు, 4 ఒకనాడు యథ్య్మా(ప కారం 

ముసివచ్చాడు. అవాళ (బాహ్మలంద వా కూడబలుక్కుని ముని 

దగ్గిరికి వచ్చారు. మహా రాజుకోర్కి. తీర్చ వలిసిందంటూా అతడితో 

వీన్న వంచారు, 

+ చూ, శాంతి పర్వం, 
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“+ ఏచిటి నీ కోర్కి ? నాతో చెప్పలేదేం?” సృంజయుణ్ణి 
అడిగాడు నారదుడు. 

“ “కొడుకుకోసం దివారా(తాలూ తవిస్తున్నాను అన్నాడు 
నృంజయుడు - “బుద్ధిమంతుడూ, రూపవంతుడూ అయిన కుమారుడు 

కావాలి. అతడి మలమూ( తాలూ, కేవా, కన్నీ భూ, చెమటా 

యావతూ బంగారం కావాలి? అన్నాడు. 

శసృంజయుడు కోరిన పకారం వరమిచ్చాడు నారదముని, 

అందమైన వాడూ, బుద్ధిమంతుడూ- అయిన కుమారుడు కలిగాడు 

నృంజయుడికి. సట. సువర్డస్వీవి అనిపేకుపెట్టా డతడు, అతణ్ణి 

అరిచేతినిమ్మపండులా సశ... అకక మలమూ, కకక. 
రోజూ శెండలా పెరిగింది బంగారం. మంచాలూ, కర్చీలూ, ఇల్లూ, 

వాకిలీ, (పాకారమూ అన్నీ బంగారమయంచే సేశాడు సృృంజయుడు. 

'చెప్పతరంకాని నొప్పతనమూూ ఆనందమూ అనుభవించాడు. 

“ఇలావుండగా వొకనాడు కొందరు దుర్మాార్లులు వచ్చి, 

సువర్ధన్వీవిని దొంగతనంగా ఎత్తుకు పోయారు. అతిడి నోట్లో గుడ్డలు 

కుక్కేసి అడివికి పట్టుకుపోయూారు. కడుపులో బంగారం వుంటుందని 

అవడికడుపు చీల్చేళారు. ఒళ్ళం తా చీల్చిచీల్చి గాలించారు. ఎక్క-డా 

కిసరంత బంగారం దొరక తేను వాళ్ళకి. అతడిశవం అడివిలో పాెరీసి 

వచ్చేశారు వాళ్ళు. వచ్చేస్తూ దారిలో వాళ్ళభో వాళ్ళు "దెబ్బలాడు 

కున్నారు. పాపఫలం ఎటు పోతుంది ? ఒకళ్ళనొకళ్ళు నరుక్కున్నా రు; 

చచ్చారు. కర్మఫలం అనుభవించారు; నర కానికిపోయారు. 

కొడుకు కనపడక పోడంతోచే మతిపోయింది సృంజయుడికి 
ఊరూ వాడా వెదికాడు. తుదకి అడివిలో కొడుకుకవం చూకొడు్యు 

ఆంత్య(క్రి యలుచేసి ఇంటికి నచ్చాడు, దుఃఖంతో నిిచానోరాల 

మూ కళాడు, 
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ఆంతలో నారదముని వచ్చాడు సృృంజయుడు జేసిన పూజలూ 

అప్ అందుపున్నా డు, “రాజా, వడి స్తేకా(కం చచ్చిన వాళ్ళు వస్తారా? 

అంటూ వోచార్చాకు- ” ఇలా నువ్వ వడుస్తూ కూచుంశే స్న్మీపాణం 

కూడా పోతుంది. నువు నా న్నే హీతుడివి. అంచేత సమేలుకోరి 

జాస్పేది విను, జన్మ మెల్సొన వాళ్ళు ఎ వ్య హూ, ఎంత గొప్ప వాళ్ళయినా 

సే ఇాశ్వతంగా ఈ నరలోశంమిాద నిలవరుః 

పదహారుగురురాజులూ వీరీ? 

4 “వరాడూ, అపీక్షితుకి కొడుకు మరుక్కరాజు ఎంతనొప్ప 

వాడు? పీమాలయ కింద అద్భుశమైన యజ్ఞాలు చేశాడు. యజ్ఞ 

శాలా మొదలై నవి యావత్తూ బంగారంతో నే చేయించా డతడు. 

అతడియజ్ఞం బృహస్పతితమ్ముడు సంవర్తుడు ఉప(దవ్హగా వుండి నడి 

పించాడు. అన్నగారితో పంతం పెట్టుకుమరీ వచ్చాడు సంవర్తుడు, 

"జీవేరదుడూ, వరుణుడూ మొదలైన దేవతలూ మహాోమునులూ 

యజ్ఞానికి సహాయంచే శారు. పాలూ, పెసుగూూూ పళ్ళూ సమృద్ధిగా 

నంతక్పణ చేశాడు మరుత్తుకు. ఇన్నీ చేసి, వడీ, వుండిపోయాడా అతడు?4 

“ కసువశో(తుడు ఎంతగొప్ప వాడు! + సన్మాన్గానికి “పెట్టింది 

చీరు అతడు. ఎంతమంది (బాహ్మల్నో పూజించాడు. ఎన్నో (వతాలు 

చేశాను. చేవతల్ని మెప్పించాడు. అతడంచే అభిమానించి బే వేందుడు 

బంగారంచేపలూ, తాబేళ్ళూ కురిపించేవాడు. ఆ బంగారమం తా 

అడిగిన వాళ్ళకి పంచిపెశ్లునా డతీడు. కురుడాంగలంలో ఎన్నో అన్ని 

అశం మేధయజ్ఞాలు చేశాడు. వడ్సీ అతడు ఎక్కడున్నాడు 

శ భురువు డి కొడుకు. హవ సినాఫురం నాపిరిచైన వాని రండి. చూ, 

ఆదిపర్యం. ఫు, ౮. 
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“అంగ రాజు ఏం సామాన్యుడా? 4 అకడూ ఎన్నో యజ్ఞ జూలు 
చేశాడు. బంగారంతోనిండిన ఎన్నో వేలువ నుగులు (బాహ్మల్ జికి దానం 

చేశాడు. జవస త్యాలణోనూ సర్వలత ణాలతోనూ వున్న లక్షలకొద్దీ 

గు రాలిచ్చాడు. కొమ్ములికి బంగారంకట్టి కోట్లుకోట్లు గోవులూ, 

"లెక్కాజమా లేని మేకలమందలూ ee చెప్పక రం కాన -త్ర 

మంది కన్యలూ, కుప్పలుకుప్పలు రత్నభూవమణాలు అక్పంచాడుం 

అంతటి నాడూ వుండిపోయాడా? 

6 6ళ్ళచ్రై చక్రవర్తి అంశ దిశలు తెల్ల్తవాశేవి వడుదీవుల్లోనూ 

తనరథం ఆటలాడింది. ఎక్కడా నశనసువన్న వాడు తల కలేను, అంత 

ఒవెభ వం వుండిన్నీ చిన్న చీమునికూడా నొవ్పించ లే దతకు, అతడి 

పుణ్యకర్మణు మెచ్చి తరుగులేనిధనం [పపాదించాడు శివ్చడు. గంగానది 

వొడ్డుని ఎన్నోయజ్ఞాలు చేశా డకడు. చుక్కలు లెక్క పెట్టవచ్చు, 

వానచినుకులు ఇన్నని చెప్పవచ్చు. కాని అతడు డానంచేపిన ఆవులు 

ఇన్ని అని చెప్ప లేం. అలాంటి వాడూ అంతమముపోటేదూ ! 

6 “శ్రీ, రామచంటద్రచూ క్రీ? మహోనుభావుకు. అతణ్ణి తలుచు 

కుంకేనే పాపాలు పోతాయి. తండిమాటమాద నకి ఇవ్వన:ంలో 

అడివికి వెళ్ళిపోయాడు, మునిలాగ. సము_దానికి సేతువు కట్రాడు, 

మూడులో కాలికీ ముల్లులా వున్న రావణానురుక్ణి చంచేశాడు తన 

రాజ్యంలో చిన్న కిల్లలచావు లేకండా ధర్మం నిలబెట్లాను. రామ రాజ్య 

మంచు చేవరాజ్య మనిపించాడు. అశ్వమేధం మొదలైన యజ్ఞాలు 

చేశాడు. అంతటి వాడికీ వదీ చావు తప్పలేదే! 

“ కభగీరథుకు సామాన్యుడా? తన పఫూమ్యుల్ని ఉద్దరించడం 

కోసం స్యర్లంలోని గంగ భూలోకానికి పట్టించాడు. గంగ చేరు 

ఛానగీంధి? అనిపించాడు. పరా(క్రమంలో దేవేందుడ్ణి మెప్పించాడు. 

4 వేనరావాతం. డి. చూ. విమ్షు పురాణం శ. 13., భాగవతం. & 
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అతడు అక్ల్య'మేథాలు వేసినప్తూడు చేసిన చానం లోకంలో ఎవ్భమా 

కనీవినీ ఎరగరు, వేలువేలు రథాలు కన్యలతో నింపాడు. రథానికి 

నూ కేసి వనుగుల్కు వనుగుకి వెయ్యేసి నరాలు గురరానికి చెయ్యేసి 

ఆవులు, ఆవుకి లెక్కలేనంత బంగారం = ఇలా చేసి (బ్రావ్నాలికి 

చదానంచేశాడు. అంతవాడూ వడీ ఎటు పోయాడు! 

4 కడలీపుడు - ఎన్నో అన్ని అశ్వ మేధాలు వేసి చేవేందుక్ణి 

మెప్పించాడు. అతడి యజ్ఞాల్లో కోరి విశ్యావసుడూ మొద్నల్తెన గంధ 

రులు వాద్యాలు వాయించారు. అప్పరసలు పాటలు పాడారు; 

నాట్సంచేశారు. చేవకలు అలంకరణాలు చేశారు. చేవరుషులు పజే 

పటే (పశంసించారు. మానవపపంచం యావత్తూ బంగారమ్మ 

ఛాన్యమూ, వ(స్రుభూపణాలూ దానంతో నింపేశాడు. నూరో అశ్వ 

మేధయజ్ఞంలో దేవేంద్రుడు ఆసపడి తే గురం సమర్పించాడు. తుదకి 
వమయాడు? చూపించూ ఇవ్వుడు? 

ఈ కవూంధాత ఎంతటి వాడు ! * పట్టింది మొదలు పన్నెండు 

డినాలడాకా దేవేందుడి వేళ్ళలో అమృృాతమూ పాలూ ఆగి 

ఇృరిగాడు. పన్నెండుసంవత్పరాలకే రాజ మూడు, సూర్వూడిణ దయా_స్త 

మయాలమధ్య వున్న భూభాగం యావత్తూ వొక్క. జే అనుభవించాడు, 

అన్న ం౦కొండలూ, నేతినదులూ వేసి (బావ్మాలికి భోజనాలు పెట్టాడు, 

రాజసూయా లూ, అశ్వ మేధాలూ చేశాడు. = వీడీ ఎక్కడున్నా డు? 

“ కయయాతి తక్కు వవాడా? 'బేవాసురయుద్ధంలో రాకనుల్ని 

సంహరించాడు. వగ్లా(శ్రమాలు వర్పరిచాడు. అగ్ని ప్రోమమూ, అశ్వ 

మేధమూ, వాజి పేయమూ, అతిరా[తమూ, పౌండరీకమూ  ముదలెన 

అనేక యజ్ఞాలు చేశాడు. భూలోక్రంలోనవున్న ధనం యావత్తూ (ావ్మా 

లికి ధారవోశాడు, తనకోసం చిల్లిగవ్యయినా వుం దుకోలేదు, ధర్మ 

* చూ. ఆరణ్యపర్యం, పు, 579-580 
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తత్వం తెలిసిన వాళ్ళలో అంతటివాడు లేడు. మృతసంజీవని తెలిసిన 

శు కాచార్యుడి అల్లు ను, అయి తేనేం, ఇావు తప్పిందా గ్ టీ 

“ నాభాగుడి కొడుకు అంబరీషుడిసంగతి ఆలోచించూ ! వేలాది 

రాజుల్ని వోడించా డతడు, ఎంతోమంది రాజులు వొక్క మొగిని 

అతడిమిద దండెత్తారు. అందరినీ అడలు కొక్టేశాడు. వాళ్ళ ఆయు 

ఛాలూ, వాహనాలూ జెండాలూ నరికివా చేశాడు, గడగడలాడి 

పోయారు వాళ్ళు. శరణంటూ కాళ్ళ బే రానికి వచ్చారు. అందరినీ 

తమించి వొదిలేశాడు. ఈ విశాలమైన భూలోకం యావతూ పాలిం 

మాడు, ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశాడు. బంగారం కవచాలశోనున్న. 

రాజుల్ని (బావ్మాలికి దానంచేశాడు, నవరత్నాలు రాసులు దత్షీణ 

లిచ్చాడు. పాయసాలూ, పిండివంటలూ, కజాలూ వొద్దువొద్రు 

అన్నంతవరకూ తినిపించాడు. అంత వాడూ చావుతిప్పిం చుకోగ లిగా డా? 

ఈ కన గ విందుడు సామాను డంటావా? లక్షమంది భార్యలు 

అతడికి. ఒక్కొక్క భార్యకి వెయ్యేసిమందిచొపవ్రాన పదికోట్ల మంది 

కుమాళ్ళని కన్నాడు. (పతికొడుకుకీ వం చేసిమంది క న్యలు బంగారం 

నగలతో కెట్టబెట్లాడు, (పతికి న్యకీ వంచేసి వనుగులూ, (వతవనుగుకీ 
వంచేసి రథాలూ, (పతిర ఫా -క్ ఎం దేసిగు రాలూ, ఐటీ ఇ(౨నికీ 

వెయ్యేసి పొలావులూ, (పతిఆవుకీ ఏధయెసి మెకిలూ ఇచ్చాడు: 

కొడుకులూ, తానూ చెసిన అశ్వ మేధయక్ఞాలూ అపి ఓ! అక్కా లేడంళే 

నమ్ము. అలాంటి శశిబిందుడు ఏమయాడు ? బతికున్నాడా ౫? 

“ “అమ ర్శరయుడి కొడుకు గయుడూ ? నూరేళ్ళు (బవ్మ్మోండ 

మైన తపస్సుచేళా డతడు. అగ్ని దేవుడు (పక్యకుమె వరంకోరవమం జే 

(బవ్మాచక్యమూ, దవమమూ శమమూ-కోరుకున్నాడు, గొప్పగొప్ప 
స బాలల. 

+ చూ. ఆదిపర్వం. పు. 78-87. 
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యజ్ఞాలు జేశాడు. ముప్పయి ఆరు యోజనాల పొడవైన పెద్ద బంగా 

రంవజేదిక చేయించాడు, దాని వెడల్పు ముప్పయి యోజనాలు, ఎత్తు 

ఇరవై నాలుగు యోజనాలు, దానినిండా వజూలూ వైడూర్యాలూ 

నవర త్నాలు పొదిగించాడు. యజ్ఞం ముగిశాక అదంతా (బావ్మాలికి 

ఇచ్చేశాడు. అతడి వేరనే గయ పేరుపడింది. అయిలేనేం, వుట్టికట్టుకు 
వుండిపోయాడా +? 

కక “సంకృతికొడుకు రంతి బేవుడి సంగతి చూడూ ! అతిథులూ 

అభ్యాగతులూ వాళ్ళకోసం వొకటోరకం వంటవాళ్ళని ఇరవై వేల 
మందిని పెట్టాడతడు. పగలూ, రాతీ అలా అటు వంటలు జరుగుతూ 

వుంచే ఇటు భోజనాలు జరుగుతూనే వుండేవి. అతడి స(తయాగంలో 

పశువులు తమకి తామే ము క్రికోరి వచ్చి వధించమనేవి. + చేవకలు 

మపహానందంతో వచ్చి (ప్రత్య కమయే వాళు. వాళ్ళకి కడు పార గా 

హవిర్భా గా లిచ్చేవా డతడు. 'రంతి దేవుకి స్మ్యతయాగంలాంటి సత 

యాగం ఎక్కడా చూడలే దనేవాళ్లు (పజలు, అంత పుణ్యాత్ముడూ 

అంతరించి వోలేదూ |! 

ఈ “శకుంతలఫొడుకు భరతుకు ఎంత వాడు కాడు ! ఆ[శమంలో 

బాలుకుగా వున్నపవాడు సింహోలూ, శర భాలూ, పెద్ద పులులూ మొద 

వైన (కూరమృ గాలమివ స్యారీచేసేనొడు. గొ(కల్యూ మేకలూ 
కొక్టుపినట్టు వాటిని క ట్రీసీవాడు కొళ్తువాడు, వాటితో ఆడుకునే 
వాడు. అందుకని అతీణ్ణై *సర్వదమనుడు అన్నారు. మహారాజయా 

డతడు, గంగా యముశా, సరస్వతుల వొడ్డున అశ్వ మేధ మూ, రాజ 

సూయమూ మె.దలె న మహాయక్షాలు చేశాను బంగారం వను'ఇలూ? 
బంగారం గురాల్యూ బంగా రం రథాలూ (బాహ్మలికి దానంచేశాడు, 

వడీ, అతడయినా వుండిపోయాడా ! ల్ 
+ చూ. ఆొనుకాసనిక పర్వం, ఈ, ఫి, 
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“ పృథుచకవర్తిమా*ట! భూమి మిరుపల్లాలతో వుండేది. 
రథాలూూ గురాలూ సుళువుగా నడవడానికి ఏీలయేదికాదు. అందు 

కని భూమియావత్తూ సదునుచేశా డతడు, అతడిచేరనే ఈభూమికి 

“పృథివి అని ఉకువచ్చింది. ోనుహాపంలోవున్న భూ ే వినించి 
కీవషధులూ, రతఈ్నాలూ విదికించాడు. లోకం రశ్నీంచాను. అతడు 

చేసిన యజ్ఞాలూ అప్ చెప్పనే అక్కర లేదు. అలాంటి వాడూ కీరి 

"శీషుడే అయిపోయాడు. 

“ రం తెందుకూ, పరశురాముడు మాత్రం! (బహ్ముచ్వేష 

మంశే భగ్గుమంటా డాయన, వెయ్యిచేతులున్న వాళ్లో, ఎవ్వమా గెలవ 

లేనివాణ్ణి కా _ర్వఏ ర్యార్జునుణ్ణి కడ తెర్చాడు. వరసపెట్టి ఇరవ యొ్యుక్క- 

మార్లు రాజుల్ని హూతివాంర్బాడు, భూమండలం యావత్తూ ధర్మం 

తప్పకండా పాలించాడు. రాజులూ, (బాహ్మలూ చెయ్యదగ్గ యజ్ఞాలు 

ఎన్నో అన్ని చేశాడు. భూలోకం కళ్ళపుకికి ధారపోశాడు. అందుకనే 

భూమికి “కాశ్యపి అని పేరుఎచ్చింది, జగమెరిగిన విమయ మిది. 

అయితే కాలంతి రాక ఆయనా అంతి మెపో తౌడు. ఖీ 

“ విన్నా వూ రాజూ! ఎలామాసినా సీకంకేు నాలుగురెట్లు 

గొప్పవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పళ్ళ” తా. నీరొడుకూ వాళ్ళగం కే 

దొడ్డ వాడే అనుకో, అయితే అందరికీ వ్రున్న బే చావు. అందుకని 

ఇంత మనస్సు చెడగొట్టుకుని కూ-వోడం తగనిపని అంటూ ఇలొ 

అయువూ, పుణ్యామూ, ఐశ్వర్యమూ కలిగించే పదహోరుగురు రాజుల 

చరితా చెప్పాకు నారదుడు. అంతా విన్నాడు సృంజయుడ్డు 

మూాట్లాడకండా వూరుకున్నాడు. 

EU] 

* పబ సోరుగురు రాజుల కథ చూ. శాంతిపర్వం, © పేం 
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“నేను చెప్పింది వమయినా పనిచేసిందా ? బూడిదలో 

పోసిన పస్నీరయించా *” పలుకూ వుబుకూ లేకండావున్న సంజ 
యుణ్ణి కేరిచూస్తూ అడిగాడు నారదుడు. 

శ “పుణ్యకథ వివివించావుి చేకులుజోడిస్తూ అన్నాడు సృృంజ 

యుడు- “ధన్యుణ్ణి మాను. ప్రుతకోకంపోయి నామనస్సు శాంతిం 

చింది అన్నాడు, 

“సంతోషించాడు నారదముని, నీఇన్లమెంది వదన్నా 
కోరుకో, ఇస్తాను అన్నాడు. 

“ ముసీంచా, నువు (పసన్నుడివయావు. ఇంతకంచు నాకు 

కావలసింది వముంది ? నీ దయ కలిగిన వాళ్ళకి లోప మేముంటుంది ?? 

అన్నాడు సంజయుడు, 

అ “నికమారుణ్లి తింగీ నీకు ఇస్తాను అన్నాడు ముని = 

“దొంగల చేత [పాణంవోయి, నరక ౦లో వున్నాడతడు. విచారించకు. 

ఇప్పుడే వచ్చేస్తాడు? అన్నాడు. 

“నారదముని నోట్లోమాట నోట్లోనే వుంది. సువర్ణ ప్టీవి బతికి 
వచ్చేశాడు. సృంజయుడి ఆనందానికి హాద్దూ పద్దూ లేక పోయింది. 

“ఆ వాభనించీ కుమారుణ్ణి అతిజాగ త్త్రగా పెంచాడు సృంజ 

యుడు, మంచి విలువిద్య నేర్పించాడు. వివావాంచేశాడు, సువర్ధన్లీవి 

(పయోాజకుడ మరాడు. ఎన్నో యాగాలు చేశొడు. భోగాలూ అనుభ 

వించాడు. తండి తలలో నాలికలా మసులుకున్నాడు, 

“సువర్థవ్రీవి విలువిద్య నేర్వకముందు, వివాహము? సం తానమూ 
లేక్రండావున్న సమయంలో దొంగలవాతపడి మరణించడంవల్ల నార 

దుడు కనికరించి బతికించాడు, అభిమన్యుడో, “మేటివిలు కాడు) అని 

వించుకున్నాడు. వివావామూూ చేసుకున్నాడు. శథతువుల్ని సంవారిం 
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ఇాడు. స్వర్గలోకం చేరుకున్నాడు, అశడికోసం విణారించచేకూడ 

దంటాను. 

“ ఈ లోకం దుఃఖమయ మెంది. అంచేత మానవులు 

తపస్సుచేస్త్థారు. డానాలుచేస్తారు. స్వర్గలోక సౌఖ్యంకోసం నానా 
పాలూ పడ తారు. వాళ్ళు ఎవళ్ళూ వొంద లేని పుణ్యలోకం చేరు 

కున్నాడు అభిమన్యుడు. అది తెలుసుకున్నావు కడా! పవితుశకైన 

పదహోరుగురు రాజులకథా విన్నావు కడా! దానానీనా మనన్సు 
కుదుట పరుచుకోమంటాను. థర రాజా, దుఃఖంచ కిక. వెళ్ళివస్తాను” 

అంటూ అంత రానమయాడు వ్యానముని, 

ann విడిచి పెళ్లేశాడు ధర్మరాజు. కాని అర్జునుడు 

వచ్చాక అతడితో ఏమని చెప్పడం? ఈ ఆలోచనతో ణ్ 
కూచున్నా డతడు. 

ధృత దామ్తుకు వ అక్టునడు సంశ ప్తకలమిదికి వెళ్ళాడుక దా ! 

వమయిందో అక్కడ ? కొడుకు చావు ఎవ్వరూ చెప్పలేదా ? విని 

వమయాడు + 

సంజయుడు ; మహారణ్యం తగలబెట్టిన కార్చిచ్చులాగ సంశ ప్త 

కుల్ని సంహరించాడు అర్జునుడు. 

అ౦తావున్నారు, అభిమన్యుడో? 

కమునస్సు మనస్సులో వుండకండా వుందేం బావా!” 

సంశ ప్తకుల్ని సంహరించి తిరిగివస్తూ కృషుకిశో అన్నాడు అర్జునుడు, 

“దుశ్శకునాలు అవుకిస్తున్నా యి. కడుపులో క లిచేసినట్టు అవుతోంది. 

ఫరీరం సృంభించివోతోంది. (దోణుడు తీక్కు_వవాడు కాడు, 

అన్నయ్యకి వంజరిగిందో ! * అన్నాడు, 
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“ధర్మరాజుకి వమ (పమాద నుండదు” ఆలోచిస్తూ 

అన్నాడు (శ్రగృమ్షుకు = “ఫ్ ముడికీ, తమ్ములికీ వమో రాకూడదు 

ఇంకేదో చెడ్డక లిగివ్రంటయిందిో అన్నాడు. 

శిపీరానికి వస్తూ దారిలో సంధ్యాకృ త్యాలు తీర్చుకున్నారు 

కృష్ణాస్తనులు, తరవాత శిబిరంలో (ప వేశించారు, చిట్టిపోయిన చి(తా 

లతోవున్న గోడ ఎలావుంటుంది, అదిగో అలాగ క ఖా కాంతులులేని 

జనంతో పాడోడుతూవుంది పాండవశివిం. 

“ఏమిటి కృష్ణా,” దిగులుగా అడిగాడు అర్జునుడు - *ోసెని 

కులు నన్ను చూసి మొహాలు వాల్చేసుకుంటున్నారు. తప్పుకు వెళ్ళిపో 

తున్నారు ! వీణాగానం వినపడ దివాళ ! వీల్ణ్లనగరలూలేవు ! శిబిర 

మంతా ఏమిటి ఇలావుంది? సం చేవాంవతే కు, వదో ఘోరం జరిగిపోయింది, 

అన్నయ్యలో - తమ్ములో - ఎవరేమయారో ! వమోా ! ఊహించ 

డానికి పీల్రేకండా వుంది. 
“నాసకివింకే పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తాడు అభిమన్యుడు ! ఎదురు 

రాడు ఎంచేతో ! ఎలాంటి ఇెడ్డవా_ర్త వినాలో ఇవాళ ? చెయ్యి పెట్టి 

కలిచేస్తున్నట్టుంది గుండె.” 

అర్జుకుడు ఎంత ఇలా మాటాడుతున్నా పలుకూ వులుకూ లేదు 

(శ్రాకృన్ణుడు. 
మరింత గుండెలు బెదిరిపోయి, ఇంకా వమేమో అడుగుతూ, 

తిన్న గా ధర్మ రాజువిడిదికి వెళ్ళాము అర్జునుడు. మొవాంలో చిక్కితే 
రక్తం చుక్క లేదు అతడికి, 

తలవొంచుకు కూచున్నాడు ధర్మ రాజు, బంధువులూ, స్నేపి 

తులూ రాజులూ దిగాలు పడ్డ మొహాలతో చట్టుూా మూాగిన్రన్నారు. 

అంత మందీ దుఃఖంతో కుమిలిపోతున్నా రు. 
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అందరిని కలయజూసప్తూ వెళ్ళాడు ఆర్జునుడు. అందరూ 

వున్నారు. అభిమున్యుడు అవుపడలేకు. కాళ్ళు తొ[టుపడుతూ లోప 
లక్టి వెళ్ళాడు అర్జునుడు, 

“ అంతా వున్నారు ఐభిమున్వుకో ?! ” ఎలువురాసిన గొంతు 
కతో అడిగాడు అక్జునుడు --“ మో విచారం చూస్తే చెప్పకండాచే 
తెలుస్తోంది. వదో వచ్చిపడిందని. ఏడీ అబ్బాయి? మాటాడశం ! 

6 (దోణుడు పన్నిన పద ఎవ్యూహాంలోకి ఇంకోకడు వెళ్ళ లేడు. 

మరు వంచేసినా లాభంలేదు. నాకు తెలుసు. 

“ కొంవతీసి అబ్బాయిని పంపలేదు కదా మిరు! వద్శ 
వ్య్యూహొంలో (ఏ వేశించడం మా(తమే విన్నాడు వాడు. అంతే, పెకి 

రావడం వినతేదు అంచేత వాతి లోపలికి పంపి పాషం పోనుకోలేదు 

కదా మూరు! 

కళ కా మాట వూ ద వెళ్ళిపోయి, నాకన్నతం(డి కొరవమూకలో 

కడ తేర లేదు కడా ! చెప్ప శేం! 

“కృమ్లుడి మేనల్లుడు కుంతీ డేవి ముద్దుమునవ(డు, నాక శృ 

"వెలుగు ... యుద్దంలో సింవాం, దివ్యాస్తాలు నేర్చిన మవోపీరుడు -- 

ఎవడు,-- ఎవ్యడా చిచ్చులవిడుగుమొద చెయ్యి వేశాడు? 

“ఒక్కొ_డ్చేత వాడు ఎందుకు లొంగు తాడు? ఎంతోమందిని 

చించి వెండాడి పో రాడివుంటాడుం శౌర్యం, భెర్యం, గాంభీర్యం జ్ 

ఎందులో తక్కువ మాజబొబు! యుద్ధంలో; వెన్ను చాపు తౌడన్న 

మాట నర్వాబద్ధం, వడి? కేడంచు ఎలాభరించడం? 

“కళత్ర నవ్వు మొహం, ఆ తెల్లకళ్ళు, ఆ వెడల్పాటి వతుస్థలం - 

కళ్ళారా వరా స్తేకాని ఎలా బతికేది? 

కజూూటాడ శేం? 
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“ అయ్యా, హంసతూలిక పానుఫుమూద పరు" జే శరీరం కరుకు 

చేలమోద పడిపోయిందో, ఇవాళ! గొడుగునీడ మూదపడుతూనవుంకు 

కలకలలతాడే మువాం థూళి పాలు పోయిందో! క న్యల మధ్య వుండే 

హు A వరళ్ళ మధ్య పడుకున్నా జా?! నానా(పజలికీ నాథుడైన దోర 

అనాథుడయిపోయాడా ! 

* పినయవంతుడు వృాదయం తెలిసినవాడు, సుభ(ద నుద్దు 

కొడుక్కు 'మొనగాళ్ళకి మొనగాడు మానధనుడు, దేవేందుడి మన 

వండు నా చెలి కాడు, ముద్దులయ్య వడీ? లేడూ ? 

“అయ్యో, మంద భాగ్యుర్లో చేను. అలాంటి రత్నం ఎలా 

దక్కుతుంది నాకు! దయలేని దేవుడు, మంచివస్తువు చిరకాల మెలా 

వుంచు తాడు? సంశప్పకులు విలిస్పే మొనగాలణ్ల్ణని ఎందుకు వెళ్ళాను! 

నాకన్న తం(డిన్సి గుణాలకొండని పోగొట్టుకున్నాను” అంటూ చదికిల 

ఖబడిపోయాడు. 

“హ్య్క కన్నతండీ! నన్ను వొదిలేశావటోయి బౌబూ ? 

మి అమ్మని వడికిస్తావటోయి నాన్నా ! ఇదిగో, మామయ్య కృష్ణుడు 

వచ్చాడు రావోయి నాకన్నా! ఒంటిగా వెళిపోయావటోయి చిట్లీ | 
చేనాటుపోయేడి! 

“అభీ! అభీ!! ఉత్సరనీ వోదార్చవా నాన్నా!” 

ఇలా ఎన్నో విధాల పనివి పనివి వడా పడు అర్జునుడు. 

“ఫీముడు లేగ పోయాడా అన్నయ్యా! ౫” ధర్మరాజు మొవాం 
చూస్తూ అడిగా డతడు -* ధృష్టద్యుమ్నుడు దగ్గిరలేకపోయాడా | 
(దుపద మహారాజుని ఇంశెక్కడికై నా పంపించావా ? సాత్యకి 
చమయాడు ? వాళ్ళ తాత విరాటరాజు తేకపోయాడా ? నువ్వయినా 

రశ్నీంచళేకపోయావా ? అంత అసాధ్యమయిపోయిందా ? ఎలాకళ్ళు 
ఇభరాశాతూ నా అభి; 
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“అన్నయ్యా, శ్ర(తువుల్ని చించీ చెండాడీ మరీ వడిపొయాడా 

సీక్రోడుకు ? చెప. మూ సహాయంకహోనం చూడకండా యుద్ధంలో 

వురికాడా ! అయ్యూ, అనేకమంది వొక్క_ మొుగిని మూదపడివుంటారు 

కత్తులూ, కటార్లూ, బాణాలూ, బల్లాలూ కొట్టీ, పొడిచీ చిత్రవధ 
చేసేసి వుంటారు. సవోయపడే వాళ్ళు లేక, నన్ను తలుదుపని ఎంత 

ఎలాఅయిపొయాడో మాఇాబు! “నాన్నా, నాన్నా” అని ఎంత విలిచి 

వుంటాడో ! “శతువులనించి నన్ను బతీకించు అని ఎంత గోలపెళ్టుసి 

వుంటాడో ! - 

“ఉదవ్యూం, తప్పు తీలిచాను. అలాంటి దీనుడా నా అభీ! 

కృష్ణుడి మేనల్లుడు యుద్ధంలో దీవాలాపా లాడగాడూ! ఆకాశం 

వీరిగి మాదపడ్డా ప రా[కశమం వొదిలేస్తాడూ నాకొడుకు ! అసంభవం! 

అదిమూా[(తం జరగదు. 

“అబ్బా, చిరునవ్వుతో ముద్దుబుమూటకడుతున్న మానాన్న 
మొహం కనపడకండావుంది. అయినా నాగుండి బద్దలయిపోకండా 

వుంది. రాతో చేశాశేమో ఇది! 
“అంతమందీ ఘోరంగా కరాడిమోదపడి చంపేశారు! 

కృష్ణుడీ నన్నూ మరిచిపోయారా? ఎంతసావాసం ! 
“అయ్యా, రక్తంలో మునిగిపొయిన శరీకంతో ఎక్కడ పడీ 

వున్నాడూ నాకొడుకు! చూవించేవాళ్ళే లేరా + 

అర్చక సారి చూస్తాను మూనాన్నని! 

“వక్కుడ పడుంళకేనేం, పొడిచిన చందుకిలాగ ఆబేశ 

మంతా వెలుగుచేస్తాడు మా అభి. - 

“కడుకుని చూడక ఎంత కుమిలిపోతుందో సుభద ! 

“న్స త్రుసంపహోరం చేశాకు ఎదురుపోట్లకి పడిపోయాడు, 

నాకం) వడడ మే మానేశాడు నాపాొణం! = 
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“ డాపడిదుఃఖం మాన్నించడం ఎవరితరం ?” ఇలా ఎన్నో 

విధాల దుఃఖపడ్డాడు అర్జునుడు. ధర్మరాజు మొవాంచూసి గద్గదిక్ 

మైన కంఠంతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు : 

“సంక ప్తకులతో యుద్దంచేస్తూ కౌరవుల సింహానాచాలు 

విన్నాను. యుయుత్సుడు శేకలువేస్తూ అన్నమాటలు వినిపించాయి. 

“ఆర్దునుడితో యుద్ధం చెయ్య లేరు. కం, రాక్లో ఇంతవుంద్ ఇలా చంజే 

శారు! సంతోమిస్తాలేవిటి ) వడవాలి మరు? కృష్ణుడికీ, అర్జునుడికీ 
అప రాధంచేసి శివుడన్నా బతకలేడు అదీకాక, ఈ మహాపాపం కటి 
కుడుపుతుంది, ఒదిలి పెట్టదు? — ఇలా వాళ్ళని అతడు అంటున్న 

మాటలు చెవులారా విన్నాను. కాని. కానుకోలేక పోయాను. 

(శీక ఖష్షుడూ విన్నాడు, అతడికి అర్థమ యే వుంటుంది అన్న య్యా, 

తగిన సమయంలో పినరంత నాచెవినివేసుం కు - నీకొడుకుమోద పడ్డ 

వాళ్ళని అందరినీ అక్కడే వాత వాం రక్చేద్దును ఎంతీపవనయిసపోయింది ! 

చేతులా రా నాతండిని పగవాళ్ళపాలుచేశాను [7 

ఇలా కుమిలికుమిలి వడుస్తున్న అర్జునుణ్ణి రెండుచేతులా పొదివి 

పట్టుకున్నాడు. (శ్రీకృష్ణుడు ఆయన పహృదయమూ _ తరుక్కు. 
పోతూనే వుండి, 

“తెలుసుకోవలిసిసదంతా తెలుసుకుస్నృ పండితుడివి, నువ్వే 

ఇలాఅయితే వండారి ? ఏరులన్న యావన్మందిగతీ ఇ'జే కడా! దీనికి 
విచార మెందుకూ ? మైన్యాలు పెట్టుకుని; ఆయుధ్ధజీవనానికి పూనుకునే 

పూనుకున్నా౦, నీకొడుకు శ తువుల్ని సంవారించాడు, కీ ర్రి నిల 

జెట్టాడు. సర్గం సంపాదించాడు. (ప్రియమే కాని అపియం ఏముండి 
రు oJ 

ఇందులో ? 
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కక్ అర్జునా, విను నీ దూఃఖంచూసి సీ వాళ్ళందరూ వడుస్తు 

న్నారు. వీళ్ళని వోదార్చు. లే. తగినట్టు వీళ్ళతో మాటాడు” 

ఆన్నాడు. 

“మూానాన్నవివయం చెవులారా వినాలనివుండి” = డుర్భర 

మైన దుఃఖంతోనూ, గద్దదకంఠంతోనూ అన్న దమ్ములతో అన్నాడూ 

అష్టనుడు - “ఎవడు - ఎవడు చంపాడు మాబాబుని ? చప్పండి, 

అతడిదగ్గిరికే పంపిస్తాను వాళ్లే. ఇనాళటి యుద్దం వివరాలన్నీ 

వినిపించండి. 

“బలమా, కౌొర్యమూా, పంతవవూా, అస్తాలూ కలిగిన ఇంత 

మందీ వున్నారు మూరు' మాముందు శివుడన్నా చంవలేడు అగ్గి 

పిడుగులాటి అభిమన్యుణ్ణి. ఎంత తీలచించుకున్నా అక్థంకాకండా వుంది 

నాకు. ఎల జరిగిపోయింది ఈ ఘోరం ౫? 

“మిమ్మల్నీ, పొంచాలం వాళ్ళనీ నమ్మి జెడ్డాను. మారు చేత 

కానీ వాళ్ళ అని తెలి స్తే, ఈగన్నా వాలకంజా “కొపాొడుకుందును 

నాతంశడ్రిని. 

“రఇాలు వురికించేవ్రంటారు మిరు. విరుచుకు వజేవుంటారు 

వాళ్తమిాద. మిమ్మల్ని నోడించేసి, విరాఖిమన్యుణ్ణి ఎవడు -- ఎవడా 

చంషినవాడు 2 

అంతకంతోకీ తెరలు తెరలుగా వుప్పొంగిపోతూనవుంది అర్జునుడి 

దుఖం, ఇంకా ఇలా' అన్నా డతేడు : 

“ఇంతకీ బా అందరినీ వమసనాలో తెలియకండావుంది నాకు! 

పొౌరువముూా -- బాణాలవేనా నముంది మోకు ! ఇంతమందీ వొక్క 

బాలుణ్ణి కాపాడలేగపోయారు ! తక్కువకి తలవొగ్గారు ! చవటలు ! 

విరికిదద్దై ము ఖలు! "ఇలిసి వెలీనీ కుమారుడి వొంటరిగా వొదిలి వళ్ళి న 

మార్ట్. నన్ను నేసే తిట్టుకోఎాలి, మమ్మల్ని అని వంలాభం ! 
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వేరుకివూ(త్రం మొనగాళ్ళలా వున్నారు. అం తే. నేను తేకపోయేనరికి 

నాకొడుకుని కాపాడ లేకపోయారు ! కవచాలూ ఆయుధాలూ మోకు 

సింగారానికే కాని మానసానికి కనకనా ! అంటూ తూలనాడాడు, 

నిట్టార్పులు విడిచాడు. మొహం చిట్లించుకున్నాడు. (కోధం, 

దుఃఖం _- ఉక్కిరి బీక్కిరి అయిపోయాడు. కళ్ళనీళ్లు కారుస్తూ వూరు 

కున్నాడు. 

అక్కడ వున్న యావన్నందీ వొక్కరూ నోరు మెదపలేక 

పోయారు. కళ్ళెత్తి అతణ్ణి కేరియాడడానికే భయపడ్డారు. (శ్రీకృష్ణుడు 
వొక్క-డే వోదారుస్తూ మాట్లాడాడు. కోపంతోవున్న బే వేందుడిలా 

అవ్ఫువీంచాడు అర్జునుడు. 

జయ।దథుడ్లో చంపుతాను లేదా అగ్గిలో దూకుతాను 

కప్పిన శన్యూహం భేదించమని నేనే పంపాను అభిమన్యుణ్త __ 

వోదార్పుగొంతుకతో మెల్లిగా అన్నాడు ధర్మరాజు, చివరికి = 

“నువ్వు సంక ప్తకుల నంవోరానికి వెళ్ళాను. వ్యూవాంహార్చుకుని 

(దోణుడిమిదికి వెళ్ళాం మేము. అయి తే ఆతణ్లి నిభాయించ లేక 

పోయాం పద ఉశ్యాహంలో అడుగు పెట్టడం అసాధ్యమయింది మాకు, 

(దోణుడి బాణాలముందు "కేం మూడ లేకపోయాం. తికగి వచ్చేశాం, 

పద్యవ్యూవాం భీదించడానికి అభిమన్యుణ్ణి పం పాలస్న బుద్ధి నాకే 

పుట్టింది “నువ్వు చారిచేసిపెట్టు మేం నీవెంట చొెరబడతాం” 

అన్నాను నేను అనడమే తడువ్రు సము దంలో చొరబడ్డ వనుగులా 
పద్మవూ వాం వొరపడ్రాడు సాబు నువ్వు నన విద్యా, తన 

భుజబలమూ _-- ఈ రెంటివల్లా తు ణంలో (దోణుల్లి దాటుకుని పద్శ 

వ్యూహాం పాయలుచేసేనాడు, కొర వ్నసై న్యం న-్రావికలయిపోమింది 

వొక్క్కవమోా రు, 
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(నోలుడూ మొదలై న జెద్దపేక్ష మజోరథీకులు అతడిమోాదికి 

పరిగెత్తారు. అతడి సహాయానికి మేము అందరమూ వెంటస డ్లొము. 

“కొని అప్పసంలో పెల్లలాగ అడ్డుపజ్ఞాడు జయ(దథుడు. శివుడి వర 

ముంది వాడీకీ. వాణ్ణి గెలుచుకు వెళ్ళడం అసాధ్యమయిపోయింది 

మాకు. 

“ దోణుడూ, గ్ర ర్లుడూ, కృత వర్మా, కు పాచార్యులూూ, 

అక్షత్రామా మొర వెన కొరవ మోధఘుు ఎఎంతోఅంతమంది ముట్ట 

డించారు అబ్బా ఖుని. అయితే పిసరంత చేవచెడలేను అతడు, అన 
మానమెచ బల ప తాపాలు (పదర్శించాడు. కర్టుకూ మొద లెన వాళ్ళ 

కాళ్ళకి బుద్ది చెప్పంచాను. జబృహపాన్బలుడూ ముక్కలైన రాజుల్ని, 

లతయ్మణుడూ మొనలై 5 కుమాళ్ళనీ వాత వాణర్భాడు, పదిమందీ మోద 

పడ్డారు. రథమూ, ధనుస్సూలేకండా చేసేశారు. గదపట్టుకుని నేల 

మీద పోరాడాడు బాబు. 

“అంతలో దుశ్ళాసనుడికొడుకు ఎదిరించాడు. అతడి రథం 

విరగ్గొ ట్లశాడు అభిమన్యుడు. అతడూ గదపట్టుకుని కలబడ్డాడు. గదా 

యుద్ధంలో ఇద్దరూ పడిపోయారు, 

తం(డుల పేరూ, మామల వేయా నిల బెట్టి యుద్ధంచేశాడు అభి 

మన్వుడు. కీర్తీ (పతిష్టా స్థాపించాడు. స్వర్గలోక మలంకరించాడు” 

అన్నాడు. 

వివరంగా కొడుకు చావు వినడంతోనే గుండె జల్లుమని "చెదిరి 
పోయింది అర్జునుడికి. కీళ్ళు సడిలిపోయినట్టయిందిం దుఃఖం దుర్భర 

మయింది. మూరృపోయా డతడు, 

బంధువులు యావన్నందికీ కరచరణొా లాడలేదు. కృమైడూూ, 

ధర్మరాజూ చప్పున చేతులమిద లేవనెత్తారు. కొంతసేపటికి శెలువు 

కున్నా డతడు, 
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తెలువుకోడంతోనే జయ(దథుడు కళ్ళకికట్లినట్టు కనిపించాడు 

అర్జునుడికి, పెదస ఃరిచా డతడు. మొహాం ఎరఫు కింది. కనుబొమలు 

ముడిపడ్డాయి. ఒళ్ళంతొ ముచ్చెమటలు పోశాయి  ఆపొదవుస్తకం 

వొణికింది. 

“ఇదిగో” కోపంతో ౫ట్రిశా అట్టవోసంచేస్తూ అన్న గారితో 
అన్నా డతడు -- “నువ్యూ ఈ రాజులూ. యావన్మంది నొ(వతిక్ట 

వినండి, "రేపు జయ్మదభథుణ్ణి చంపుతాను. భయపడి పారిపో తే లేచా 
నిన్నూ, నన్నూ, కృష్ణుణి శరణుదూరి తే మాతం ఇప్ప లేను. ఆబాల 

వహాంతకుక్ణి - దు ర్భార్షుళ్లి కారవయోధుల్లో ఎవరు అడ్డుకున్నా సరే 

వొదిలిపెట్టను. వాళ్లి చంపకపోయానో -- గురుదోహీ పోయినగతికి 
పోతాను. (చాహ్మాణ్లి చంవిన సొపాన పో తొను. కల్గు తాగిన వాడూ, 

ఉ త్తముల్ని నిందించినవాడూ పోయిన దుర్లతికి పోతాను. ఇం తేకాదు, 
ఇంకో (వతిజ్ఞ విను. చేవతలూ, డానవులూ, కింప్పురువులూ = ఎవ్వరు 

అడ్డువచ్చి వాక్షి కాపాడీనా సక్కే లేపు పొద్దుగుం కేలోపున జయ 

(దథుణ్ణి చంపలేకపో తే గాండీవంపట్టుకుని అందరిఎదటా అగ్గిలో 
వురుకు తాను” ఆన్నాడు. 

అంటూనే గాండీవం తీశాడు అర్జునుడు. ఎక్కు. పెట్టి నాద్ 

చరాగించాడు, చేనద త్తం పూరించాడు. (శ్రీ కృన్లుడు పాంచజన్యం 

వూరించాడు, సైనికులు సింవొనాడాలుచేశారు. రణదుందుభోలు 

మూగాయి. ఆకాశం బద్దలయినట్రయింది. 

అర్జునుడి గాండీవం నాట్యంచేస్తున్న ట్టయింది. జమిలితూణీ రాల 

నించి బాణాలు _బెటికి దదూశాయి; మంటలు మండాయి. 

“తమ్ముతూూ” అందాకా మాట్లాడకండావుండ, అప్పుడే 

మేలుకున్న ట్టయి అన్నాడు భీముడు _ “భయంకరమైన నీ(పతి జై బల 
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వరుస్తున్నట్టు వుంది పాంచజన్యం, ఇడి వించు చాలు, గుంజెలు ఉఊొరి 

పోతాయి దురోధనుడుగారికి” అంటూ మెచ్చుకున్నాడు. 

కోపమూ, (పతిజ్ఞా, భీముడి (ప్రశంసా దుఃఖం కొంత తగ్గించాయి 

అర్జునుడికి. అప్పుజే వందిమాగధులూ స్తుతించా రతళ్లి, 

జయ[దభథుడి భయం 

పాండవళిబికంలో పాంచజన్యమూ, చేవద_త్తమూ వినిపించే 

సరికి 'కొరవశిబిరంలో కళవిళపాటు బయలు జేరింది. వేగులవాళ్లు 

వచ్చి అక్కడ జరిగిందంతా జయ్మడథుడితో చెప్పారు. మతిపోయిం 
దతడికి. నిషూలమిోద పడ్డట్ల బుపోయి, నిలవలేక పోయా డతడు. దుర్యో 

ధనుడిదగికికి పరిగె తౌడు. 

కొలువులో వున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఆప్రులయిన పెద్దపెద్ద 

రాజులు చుట్టూ కూచునివున్నారుం అంత మందిలో కీ వచ్చి, సిగ్గూ 

సమూ వొదిలేసి, భయంతో లహోలభబోమన్నాడు జయ(దథు కుం 

వన వొక్క శ్లో అపరాధం చేశానో అతడికి ! నామోవే 

పగవట్లాడు అగ్జునుడు. ఏమిటిది ? “జీపు పొద్దు నూ కేలోపల నన్ను 

చంపేస్తానని (పడిజ్ఞ చేశాడు. చేవతీలూ, చదానవులూ, సిద్ధులూ, 

సాధ్యులూ ఎ అతడి (పతిజ్ఞకి అడ్డుపడే వాళ్ళెవరు ! నాకోసం 

మో కెందుకు క్షోభ ? ఎటయినా పారిపో తాను” అంటూ కొలువంతా 

కొలయబాా కొడు. 

6 దోణుడూూ కర్షుడూ, శేల్యుడూూ డురోధనుడూ - 

వీళ్ళంతా యముడు పట్టుకున్న వాళ్లామునా కా పాడగల వాళ్ళే పూను 

కుంశు. కాని ఫూనుళోకపో తే వండారి ? ” _ పెదవులు తడువుకుంటూ, 

శారు కదపలేకిండా వడనడా వొణికినోతూ అన్నా డతడు = 

క్] 
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“ ఉంయయాూం లాభంలేదు, అర్జునుడికి అవుపడకండా పారిపో వాలి. మి 

అందరూ అంగీకరించిన కే కదూ ! సెలవు, వెళ్ళివస్తాను” అన్నాడు. 

“భయపడకు బావా!” తన కార్యమే లత్యుంగా పెట్టుకుని 

ఖై ర్యంచెపుతూ అన్నాడు దుర్యోధనుడు - * * యముడు పట్టినవా 

ఇ్ఞాయినా విడిపించగలమని నువ్వే అన్నా వుశజా మాలో కొందరిని! 

(దోణాచార్యులూ, కృత వర్మా, శకునీ సోమదత్తూ, దు శ్శాసనుడూ-ా 

ఏళ్ళచేవా, సావాసనమూూ, క”ర్యమూూా నీకు తెలుసుకదా ! ఇంతమందీ 

వుండి నిన్ను చావు మొహోన పడేన్నారూ ! నామాట నమ్ము. నేనూ, 

నాతమ్ములూ పెట్టనికోటలా నుంచుంటాం నీకు. ఈ మనసా యోధులు 

యావన్నందీ నుంచుం కే అర్జునుడే కాదు, వాడీ బౌబు చేవేందుడే 

అయినా తేరి చరాడ లేడు నిన్ను అంటూ చుట్టూవున్న రాజుల్ని 

చూపించాడు, 

కొంత నెమ్మది కలిగింది జయ(దథుడికి. అయితే అంతతోనూ 

ఆగలే దతడు. దుర్యోధనుణ్ణి తీసుకుని (దోణాచార్వులు దగ్గిరికి 

వెళ్ళాడు. అర్జునుడికీ తనక్తీ విలువిద్యలో తారతమ్య మేమిటో చెప్ప 
మంటూ అడిగాడు. 

“ అక్టునుడికీ నీకూ గురువునేర్పిన విద్యలో అంతరం లేదు. 
అయితే అతడు అన్నిర కాల అలజడీ వోర్చుకుని అభ్యసించాడు, 

అంచేత గొప్పగొప్ప (ప్రయోగాలు అనేకం సాధించాడు. కనక నీకంకే 
అతడు అధికుడు. చానిమాట*శేం, అది అలా వుండనీ. కాని నేనంటూ 
వుండగా భయమెందుకూ నీకు?! నాబాణాలచాటునివ్రుంశు నిన్ను 
జేవతలై నా తేరిచూడగలరా ) అర్జునుడు అడుగుపెట్టలేన అభేద్య 
మైన వ్యూసాం పన్ను తాను, నీ కులధర్మం నువ్వు వొదిలిషెట్ట్లకు . 
శుద్ద ం చెయ్యి. 
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“వేదాలు చదివావు. గొప్పగొప్ప యజ్ఞాలు చేశావు. కులం 
రశ్షీంచావు. ఇంతటి మవారాజువి -- సామాన్యుడిలాగ చావుకి భయ 

పడతావూ ! చవ్వకండా వుండిపోయేవా డెవడు? ఈ యాదవులూ, 

పాండవులూ వుట్టికట్టుకుని వూ-శేగుతారా, కలకాలం! వీవ్యయా 

వుండిపోరు, అందరూ పోవలసినవాళ్ళే. 
“త పస్పులూ, దానాలూ చేసి పుణ్యలో కాలు సంపాదిస్తారు 

లోకులు. యుద్ధంలో నిర్భయంగా నిలబడీపో రాడీ లే చాలు, ఆలోకా 

లన్నీ కరత లామల కా లవుతొయి రాజులికి అంటూ నచ్చుజె వ్చొడు, 

దాంతో భయం విడిచిపెళ్లే శాడు జయ(దభథుడు. శిబిరానికి 

వచ్చేసి తానూ దుగ్యోధనుడూ యుద్ధపయ త్నాల్లోమగ్ను లయారు. 

రణవాద్యాలు మోగాయి. సైన్యాలు జల్లుకున్నాయి. యాధులు 

సింవానాదాలు చేశారు. కారవశిబి రాలన్నీ గుబగుబలా డాయి. 

వాళ్ళని నేనెరుగుదును నన్నూవాచ్ళు ఎరుగుదురు 

అక్కడ - ధర్మరాజు (దుపదుడూ, సాత్వక్కీ విరాట రాజూ, 

మలయధ్యజడూ, శీక్రయులూ మొదలె స రాజులు యావన్మందికీ 

విచారం విడిచి పెట్టడానికి తగినమూాటలు చెప్పాడు. ఎవరి విడీదళ్ళకి, 

వాళ్ళని ఉం చే వాడు. తమ్ముళ్ళూ, తానూ, కము శూ మాతం 

కూచున్నారు. 

“నాతో రవంత ఆలోచించనన్నా ఆలోచించావు కావు” 

అర్జునుడితో అన్నాడు (శ్రీ/కృష్ణుకు - “ఇంతమంది రాజుల ఎదటా 

ఇలా (ప్రతిజ్ఞ చేశావు. కోపం పట్టలేక సావాసించావు, (పమాదం తెచ్చి 

పెట్టావు. శేపు పొద్దుగూకకండా జయ(ద్రథుణ్హి చంపాలి. మనకి కప 

మైన కార్య మిది. అంతా తారునూరయిపోతుం చే మో అని విచారంగా 

వుంది. వమం శే మన వేగుల వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పింది విను, 
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నువ్వు (పశిజ్ఞ చేసినప్పుడు మోగిన శంఖాలు విన్నారు కౌరవులు. అభి 
మన్యుడివాత్య విని నువ్వు కోపంతో దండెత్తి వస్తావనుకుని భయ 
పడ్డారు. అందుకని రథాలూ, గ్యురాలూ, వనుగులూ, సర్జుకోడం 
మొదలుపెట్టారు. ఇంతలో వేగుల వాళ్ళ వల్ల జయ(దథుకు నీ(వతిజ్ఞ 
విన్నాడు. అడలెక్తిపోయాడు. దుర్వోధమడి దగ్గిరికి పరి” త్రాడు. 
నీసామర్థ వం వెళ్ళబు చ్చాడు, నీ పలిజ్ఞ వివరించాడు. “అర్జునుడు కోప 
గనే మిరు ఎవళ్ళూ అడ్డుకో లేరు” అన్నాడు. సిగ్గూ బిడియం విడిచి 

సెకే శాడుం “ఎక్కడికన్నా పాంపో తాను అన్నాడు. “భయపడకు? 

అని భరోసా ఇచ్చాడు దుర్యోధనుడు. “ దోణుడూ, కృపుడూ, 
కృతవర్మా, అశ్వకా మా, కర్ణుడూ శల్యుడూ మొదలై న వాళ్ళూ, 
నేనూ, నాతమ్ములూ - ఇంతమందిమిా వున్నాం. చూపుడు వేలయినా 

నీతిట్టు చరాపించగలడా అర్జునుడు [9 అంటూ ధైర్యం చెప్పాడు. 
అభేద్యమైన వ్య్యూహంపన్ను తౌ నని మవళేత్సావాంతో మాట 
ఇచ్చాడు (దోణాచార్యులు. నిజమే, వాళ్ళలో (పతీవొక్క డూ ఆసా 

భ్యుడు. అంతమందీ వొక్కటయ్యి వొక్క.పనిశే పూనుకుంశు ఇక 
చెప్ప జేముంది! గెలవడం అనాధ్యం కాదూ! అంచేత ఇపుడు 

ఏంచెయ్యాలో ఆలోచించాలి'' అన్నాడు. 

“వాళ్ళని వే నెకుగుడును నన్నూ వాళ్ళు ఎరుగుదురు” 
నవ్వుతూ అన్నాడు అర్జునుడు ౬ సీ సహాయమే వంకే వాళ్ళా 
న్నాపతిజ్ఞ భంగపరిచే వాళ్ళు! చేను జయ(డథుగ్ణి చంపడానికి తమకించి 
తరిమిన ప్పుడు ఎపరిడ్డు ఎడా సర్కే చించి చెండాడ తొను, బౌణపరంపర 
కుమ్మరిస్తాను. భటులూ వీనుగుల్యూ గు రాలూ, రథాలూ సర్వ 
దుంబాలా ఇెసేస్తాను. గణకంగమం తె రక్తప్రవాహంలో ముంచేస్తాను. 
కృష్ణా, 'కౌరవుల్నా గణిస్తావు! వాళ్ళయోధుల బాణాలు మనకి 
తెలియనివా? నామహోస్తాల (పవావాంనుందు అవన్నీ నలుసులు! 
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నంజేహించకు. (దోణుడూ, తక్కిన రధికులూ నిచ్చెరపోయి చూస్తూనే 

వుంటారు, జయద్రథుడి తల ' తెగేసి కిందపడదేస్తాను దుగ్యోధనడి 

మైన్యమే కాదు (పపంచంలోని చరాచరమెన జీపరాసి యావత్తూ 

వొక్కటయి అడ్డువడినా సర్వే వోడించి, చంపేస్తాను జయ దథుణ్ణి. 
తప్పదు. 

“సీమిాద వొబ్బువేసి చెపుతున్నాను. గాండీవంమోదా, 

నా దివ్యాస్తాలమాదా వొట్టు వేసి చెపుతున్నాను. ఆీపు జయ(దథుడి 

తల సరికివా చేసాను (దోణుడి బలమూ పంతమూ, ఉపాయమూూ=- 

అన్నీ బుగ్గిచే సీన్తాను. చరాదువ్రు కొని జయ(దథుడికి అడ్డు పడి ముందుకీ 

వచ్చిన రాజుల్ని కూర తిరిగినట్టు తరిగేస్తాను నగలతో వాళ్ళ 
చేతులూ, కాళ్ళూ, శీరస్పుయా దొంతులుపడి రణస్థలం ఎంత 

ఘోరంగా వుంటుందో అంత అందంగానూ అవ్రుకిస్తుంది. రక్కమ్మూ 

ముూూలుశులూా వీల్చి భూ తొలు తందనాలాడ తాయి. కొరవసేనలో 

కల్లోలం పుటిస్తాను. నునన న్యాలు నవ్వుతూ శీుంతలాడ ఆయి, 

ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేవు నన్ను. అంతకివ_స్టే దుర్యోధనుణ్తి - ఆ(దోహీని 

నేనే తునకలు చేసేన్తానుం 

“ఆయుధం గాండీవమట |! యుద్దం వేసే వాడు అర్జునుడట ! 

సారథి శికృముడట! ఇంఠ శివ్రడన్నా మళ్ళించగలడా ఈరథం |! 

వదో అనాలని అంటున్నావు కానీ! బావా నేను జేనకి పూనుకుంజే 

నువ్వూ దానికి పూనుకోవద్దూ ! నీచేతిలోవాణ్లి నేప. నా(పతిజై 
నేను నెర వేర్చినట్టు నువ్వే చెయ్యాలి కదా! అలా అంటావేం? 

లోక(పభుడివి నువ్వు, నిరాఘాటంగా ఈ(పలిజ్ఞ ను వ్వేగ ప్రెక్కిం౦చు. 

పరాక్రమంతో (పప్బలిస్తాను నేను. మమ్మల్ని కాపాడే భారం ఎలాగూ 

నీమీద పెట్టుకునే వున్నావు వెళ్ళు ఆలస్యమవుతోంది. నిద్రపో 

ఉదయాన్నే రథం పూన్న్వాలి మరి ౯ అన్నాడు. 
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ఇక్కడ కృ హుడూూ, అర్జునుడూ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నా గు* 

పాములు బుసకొట్టినట్టు కోపంతో నిట్టూరుస్తున్నారు. 

అక్కడ దేవలోకంలో ేవే్యదుడూ మొదలైన చేవతలు 

గడగడ లాడిపోయారు. వం పుడుతుందో అని బెంగట్టుకు కూచు 

న్నారు. సము[దాలు సంమ్షోభించాయి, నదీ(వవాహోలు అల్రకల్లోల 

మయాయి. అడవులూ, కొండలూవాటితో భూమండలం కంపించింది. 

గు[రాలా, వనుగులా నాశనం సూచిస్తూ మహో తా తాలు పుట్టాయి. 

వికేవీంచి కొరవశివిరంలో చడారుణంగా గాలులు అస్తవ్యస్తంగా 

పీవాయి నాలుగుదిక్కులా ఉల్కలు రాలాయి. వీడుగులుపడ్డాయి, 

గ రాలూ, వనుగులూ కన్నీళ్ళు కా రాయి. ఎన్నో అన్ని దుశ్శకునాలు 

కనిపించాయి. వేరుషడ్డ రాజులూ, మహాోవీ లూ మొదలై నవాళ్ళు 

భొయ్య బారి పోయారు. 

ధృత రాష్టుడు : సక్కే అలా కోపంతో ఉదుకె_తిపోయిో, 

దుఃఖంతో కుమిలిపోయో కృష్ణుడూ అరునుడూ ఆరాతి ఎలా 

గడి పారంటావు ! 

కన్నకడుపు 

సంజయుకు ; అజే చెపుతున్నాను, విను. అంతకీముందు వొక 

నాడు సుభ(ద్యా _చాపదీ, ఉత్తరా వచ్చి శిబిరంలో వున్నారు. 

వాళ్ళని వో దార్భ మంటూ కృష్ణుణి, పార్టించాడు అర్జునుడు. "పం జెలు 

పీకుతున్న దుఃఖంతో చెల్లిలి వుంది రా లికి వెళ్ళాడు (శ్రీకృష్ణుడు. 

“తల్లి కడుపు తరుక్కుపోతూవుంది సుభ దకి. కంటికీ మంటికీ 
వకథారగా వడుస్తూశ్రుం డదామె భూమి జే వేస్తూ. 

“జెల్లీ, నువ్వే ఇలాఅయితే ఎలా చెప్పూ, వోడారుస్తూ' 
నెమ్మదిగా అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. “యుద్ధంలో శతువ్రుల్ని సంవా 
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రించడమూ. 'వెక్ను మూపకండా పోరాడి వీరస్యగ్లం జేంచేయడమూూ 

వున్న చేకదా, రాచబిడ్డకి. చూడూ, వడవకు. తుచ్చమెన ఈలోకం 

వొదిలేశాడు నీకొడుకు పుణ్వలోకం శేరుకున్నాడు. దీనికోసం ఇంత 
విచారంప్మెఖకుంకే ఎలాగ? (బహ్ముచర్యంచేప్కీ తపస్ప్సులువేస్కీ 
జా వాలుచేనీ పొందే లోకాలకంళకు ఉ సమలోకంచే రాడు అబ్బాయి. 

త[లియ శ్రీకి కావలిసింది ఏమిటి జప్పూ ! వీరుడైన భర్తని వరించ 

డమూ, కు సూరుక్ణి కనడమూ వాడు ఏ గాధిపీగుడయి కీర్తిపతిప్టలు 
సంపాదించడమూ. ఇదే కదా! నీకు ఈమూడూ లభించాయి. 

కొడుకు కౌర్య్వనమూూ, అతడి శత్రు సంహారమూ విన్నావు. సంతోషిం 
బాలి, కాని విబారిసావూ ! కాలంతీరాక ఈలోకంలో నిలవడం 

ఎవ్యరికీ సాధ్యంకాదు. వివేకంలేని వాళ్ళలాగ నువ్వూ కొడుకుకోసం 

వడి స్తే వండారి వెప్పూ |! ఇదిగో, కోడల్ని వోదార్చు. భైర్వ్యంకల 

దానివి నువు. నువ్వే అధెర్యపడి తే తక్కిన వాళ్ళనంగతి వంకానూ ! 
నిన్ను చూసుకునే దుఃఖం ఆపుకుంటున్నాం మేం, 

“రేపు జయ(దడథుడితల తెగనరికి తెస్తాడు అర్జునుడు. నీపాదా 

లికి పీఠంగా వేసుకో దాన్ని. అర్జునుడి (పలిజ్ఞ తప్పదు. అవే తప్పి తే 

భూమి వొణికిపోతుంది. సూర్యుడు మాసిపో తాడు. సము(_దాలు ఇంకి 

పోతాయి. నామాట నమ్ము. నీకొడుకుచావుకి జము దథుడే కారణం. 

ఆ పా పాత్యుణ్లో శ్పు చంజేస్తాడు నీధి ర్హ. దానికి నువ్వ్యూః అతడూ 

సంత షంచండి”” అన్నాడు. 

అన్నయ్యని చూడగానే 'నాఆభీీ అంటూ మరింత బావురు 

మంది నసుభద -- “అయ్యో, నాతండీ, నువ్వు లేకపోడంవల్త 

ఈలోకమంతా పాడిల్లులా వుందోయి నాన్నా ! నాకడుపులో చిచ్చు 

పెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళావోయి బాబూ! నిన్ను కన్నాను అంతే 

ఇం తే పుణ్యంచేనుకున్నాను. భక్తితో నువ్వు నన్ను ఏంతోశాలం 
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చూసే యాగం తేకపోయిండి నాకు. నీకొడుకుల్ని ఎన్సుకునేపుణ్యం 

జీసుకోలేను చేను. నాకు దికె-వ్యళ్ళవి చరాపావోయి కన్నా! బాలుడి 

వయిన్నీ పట్టరాని బంటుతనం చూపెట్టావు. అంతలేసి రాజుల్ని వాత 

వాఃర్చావు. [దోణుకులాంటి కొము శ్రలుతిరిగిన వాళ్ళని గుంజిగుంజి 

వొదిలిపెట్టావు, అలాంటివాడివి ఇలా అయిపో యానంచే ముక్కు 

విద వేలుపెట్టుకుంబున్నారు జనం; కన్నీళ్ళతో చూస్తున్నారు 
సీర౮ూప్రు రేఖలు. 

“స౫ంశరీరం మెత్తని పక్కమోద్వ్యా సగంకరీరం నామోదాొ 

వేసుకుని మ ద్దుశా నిడపోయేవాడు న్మాపాణం ! అయ్యూ కటికి 

చేలని పడుకుని ఎలా వోర్చాడో నాయన! వందిమాగధుల 

సో;తాలు వినేవాడు పిశాచాల అరుపులువిని ఎంత బాధపడు 

తున్నాడో ఇపూడు! 

“ఫీముడు మవోబలవంకు డంటారు పాండవులు ! సాత్యకి 

కాక్యశాలి అంటారు, (దుపదుడు యుద్ధంలో పరిపూసు డంటారు* 

విరాటరాజు ఎదుూనువేనివా డంటాకు. ఇంతమందీవుండి నిన్ను కాపాడ 

లేకపోయారూ | 

“ఎంతలో ఎదిగి (వయోజకుడి వయావోయి నావాపా! 

ఎంతలో బంధువుల్ని మెప్పించావోయి ! అంతా కలలా అయి 

పోయింనోయి నాకొండా |! 

“కృష్ణుడి మేనల్లుకివి. అర్జునుడి ముద్దుకొొడుకు వి. నువ్వా 

వవువ్రల పాల పడ్డావు ! ఎంత వింతరా బేవుడా { 

“సీముద్దు మొహం మళ్ళీ ఎప్పుడు కనపడుతుందోయి 

నాకన్నూ ! “అమ్మా అని ఎప్పుడు పిల సావోయి అఖీ !” 

శబబ్టీ | అభీ ! ఇదిగో, వొపవాలుకుప్ప నిఉ త్తర. వెంత్తని 

మనసిస్సు తల్లి, వడుస్తోండి దరాడూ ! నిన్ను బతినూలుకుంటాను. 
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చాబ్బ్మూూ రావోయి ! దీని మఖం చూడలేను మంచినూూటలాడి 

వోడార్చవూ ! నాగుట్టూూ ! ఎక్క తున్నా వోయి సాముత్ర్యం | 

“౪ నతాలూ, మా గాలం త్రపస్సులూ, ఊొనాలూ చేసి 

పుణ్యలో కాలికి వెళతారు మవాోతు లు. అంతకం కే ఉజ్యల మైన 

సద్గలికి నువ్వు వెళ్ళావోయి, మచ్చలేని నాచిట్లితండీ!?? 

పనివిపనివి వడ్నింది నుభద. ఇంతలో (చాపదీ అక్కడికి 

వచ్చింది. ఉత్తగన్సీ సుభదనీ పొదివి పట్టుకుంది. ముగ్గురూ కిందపడి 

ఏడ్చారు. కృష్ణుడికి దుఃఖం ముంచుకువచ్చింది. తన్నుతాను సంబా 

లించుకున చివరికి ఎలాగో వాళ్ళని తగినవాటలతో వోడార్సి, 

పాండవుల దగ్గరికి వచ్చే శాడు, 

త మ్మ్లుళ్ళనీ, (శ్రీకృష్ణుల వాళ్ళ వాళ్ళ విడిదలకి పంపేశాడు 

ధర్మరాజు, "తాను అభ్యంతరమింది రానికి వెళ్ళిపోయాడు. 

దర్శ్భశయ్య 

శ్రీకృష్ణుడు తన విడిదికి వెళ్ళలేదు. అర్జునుడితోకలిసి అతడి 

విడిది శే వెళ్ళాడు. భుద్ధజలంతో' ఆచవునంచేనుకున్నాడు, ఒక ఏకాంత 

(ప చేశంలో దర్భశ య్య వేయించాడు. అతుతలూ గంధమూ, 

పువ్వులూ వాటితో అలంకరించాడు, ఆయుధాలు పూజించి శయ్య 

చుట్టూ పెట్టాడు, అర్జునుణ్ణి దర్భశయ్యమిద వుండమని నియో 
గించాడు. 

“నువ్వు ఇంతగిముందు రాధతిళ్ళు చేవవూజ చేసేవాడివి అది 

ఇప్పుడు మానేశావు” అంటూ అర్జునుడికి జ్ఞాపకంచేశాడు, 

అర్జునుడు పాదాలు కడుక్కు-న్నాడు. ఆచమనం చేసు 

కున్నాడు, తాను నిత్యమూ వేసే (త్యేంబక పూజూవిధానంత్తో 

లి 



1706 వ్యావవోరికా౦ (ధమ హో పోభారత ౦ 

మాల్యమూ, అనులేపనమూ, భూప, దీప, నై వేద్యాలూ శ్రీకృష్ణుడికి 
నమర్శిం'చాడు. 

(శ్రీ క్ష అమ్హుడు సంశవోమీంచాడు. ఆప్తులె. న ద్యార పాలకుల్ని 

య కాపలా పెట్టి కట్టుదిట్టం చేశాడు. “నువ్వు నుఖంగా 

ని[దపోం వకధంకోటకున్నాను. వెళ్ళి వస్తాను”? అంటూ అర్జునుడితో 

జెప్పి, దారుకుడిశో కలిసి తన విడిదికి వచ్చేశాడు. పలుకూ తహ 

లేకండా పక్కమిాద శరీరం వాల్చాడు. అలా అర్జునుడి చింతతోశే 

వుండి కొంత చేపటికి కన్ను మూశాడు. దారుకుడుమా(త్రం అతణ్ణి కని 

పెట్టుకుని వున్నాడు, 

పాండవశళిబిరంలో ఆరా(తి వొక్కడూ కన్నుమూయలేదు. 

“అభిమన్యుడికో సం దుఃఖం ఆపలేక ఇంత ఘోరమైన (పతిజ్ఞ 

పట్టాడు అర్జునుడు ! ఎలా అయినా దీన్ని తప్పించాలనే చూస్తారు 

శారవులు, బుద్ధిబలమూూ, భుజబలమూ ౬ రెండూవున్న వాళ్ళు ఆధికం 

గానేవున్నారు వాళ్ళకి, గొప్ప(పమాదమే వచ్చిపడింది మనకి. ఎలా 

దీన్ని నిర్వహిస్తాడో అర్జునుడు ! పొద్దుగూశేలోపున జయ దథుణి 
చంపాలి. తలి తే అగ్గిలో వురకాలి. అబద్ధమాదేమనివి.కాడు అర్జునుడు. 
ఎలా అవుతుందో ఇది! మన శేందారి! మనం చేసిన సుకృ తాలం 

ఫలించాలి. కేపు జయ్మద్రథుణ్ణి అర్జునుడు చంపెయ్యాలి” - ఇలా 

భావిస్తూ యావన్నందీ దుఃఖంతో వ క కకూచున్నారు. వేదాలు 

పూజించారు. (పశ్నలువేసి చూసుకున్నారు. శుభం కేలడంతోనే 
సంశోపించారు, అజే వొక ళ్ళతో వొక ళ్ళు చెవ్వూకున్నా రు. 

౪ (దోణుడులాంటి వాళ్ళు పదివేలు వచ్చినా స్తే జీపు జయ (దథుశణ్తి 

ఆర్జునుడు చంపగలిగినట్టు కరుణించండి 'ేవతలారా !” అంటూ 

'వెల్యు చేవుళ్ళకి మొక్కుకున్నారు, 
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మనరథ౦సిద్దంగావుంచు 

ర్యాత్రి చాలా గడిచింది. (శ్రీకృష్ణుడు మేలుకున్నాడు, “మన 

రథం సిద్ధంగా వుంచాలి శేపు*” చారుకుడితో అన్నాడతడు = 
కఅంతమంది రాజులఎదటా అలా (పతిజ్ఞ చేసుకు కూచున్నాడు అర్జు 

నుడు. పొద్దుగూశేలోపున కౌరవుల్ని గెలవడం సాధ్యమేనా ! 

ఊహించ లేకపోతున్నాను చేయ. దుస్తరమైన కార్యమిది, అర్జునుడి 
(ప్రతిజ్ఞ అన్నట్లు జరక్క-పోయించా ఈ దుర్షశల పాలయిపో తాను నేను, 

నిండా నెత్తీివాదపడువంది. అగ్ధనుడంకే (పాణం నాకు. అతడు 

బలికివంకు నే నేను బతికివుంటాను, అర్జునుడు లేడంటే బతుశేలేదన్న 

మాట నాకు. అంచేత వమైనా సీ, అర్జునుణ్ణి దక్కించుకో వాలి 

చేను. నాలో సగమే అర్జునుడు. చాగుక్కా అతడికోోసం నేను యుద్ధం 

వేశానం శు వింతేముంది ? చూడు, రేపు ఎలా వురుకుతానో ! వలా 

శత్రువులు కూలిపో తారో! శాంవ్వసెన్యమా నాముందు నిలబడుతుంది! 

“శేపటియుద్ధంలో చరాచరమైన (పాణికోటి యావత్తూ 

వరాస్తుంది, పాండవులంశు నాకు ఎంత జఉమో ? నాబలమూు కౌశ 

లనురా కూడా తెలుసుకుంటుంది. పొద్దుసాకకముండదే జయ,దథుణ్లి 

చంపేస్తాను. అడ్డుపడ్డ శృతువుల్ని చిత్రవధ చేస్తాను. రొ్యదరసం 

తండి వమాడిస్తాను. ఒక్క. జయ(డ్రథుజే అన్న మూ కమిటి, గర్యాం 

ధభుడు దుగ్యోధనుడూ, అతడి తీమ్ములూ, బంధువులూ, న్నే హితులూ 

ఎవ్వరడ్డున సే వాళ్ళే ఎగిగంపోతారు. పాండవులకీ ర్తి దిగ్గజాల దంతాల 
విరాద వెళ్ళి పడుతుంది, 

“సాకే అదంతా జరిగినప్పుడు చూడనే చూసావు, శేపు 

మనరథం సిద్ధంచేసి అఫ్రేపెట్టు. మనగు(రాలు శెబ్బ్యమూూ, సుగివమ్మూ, 

'మేఘపువ్చవుూ, వలావాకమరా ర త్నాలుతాపీన బంగారంవాలలతో 
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అలంకరించి ఫూన్చు. గరుడధ(జం కట్టు, చమూ, గదా, శ్రార్హమూా 
ఖ్ | a) 

ముదలైెన ఆయుధాలు వుండవలసిన చోట్ల వుంచు. నువ్వు కవచం 

చేసుకుని రాం పాంచజన్యం పీకు వినపజేసరికి ఆగ మేభూలమిద 

తేవాలి రథం అన్నాడు. 

“సీ ఆజ్ఞ పకారం యావత్తూ సిద్దంచేస్తాను? వినయంగా విన్న 
వించాడు దారుకుడు ._ “కాని అంతవరకూ అవసరంవస్తుందా అని 

నామనవి. నువు సారథ్యంచేస్తూవుంశే, అర్జునుణ్ణి ఎవ్వడు అడ్డుకునే 
వాడు ? నీరకుణా, అర్జునిడి నామర్థ్యమూ- లోకానికి తెలియనే 

'తెలుస్తుం దిష్తుడు అన్నాడు. 

అలా కృముడితమకం నివారించి, పొంచజన్యం వసాం శేతికంతో 

పూరిస్తే రథం పట్టుకు వెళ్ళాలో అడిగి తెలుసుకున్నాడు దారుకుడు, 

“ఆబోతు రంశె వేసినట్టు పాంచజన్యం వూరించగానే. రథం పట్టుకు 
రావా లిన్నాడు కృష్ణుడు. “*వినీవినడంతో నే మెరుపులా వురికిస్తాను 
రథం” ఆన్నాడు దారుకుడు, ఇలా ఇక్కడ సారథితో మాట్లూడు 

తున్నాడు కృమడు. అక్కడ అర్జునుడు - 

అర్హునుడికల 

స్ట క సఖ్య! ఇత సఖ TY ఇంట్లో 1! కృష్ణుడు బఎర్వరచిన డర్భశ య్య మోద పడుకు న్వి (వతిజ్ల సాధించే 

విధానం ఆలోచిన్తూ న్నిదపోయాను :క్టు,వడు, నిదలో వొక కల: 
(శ్ర కృష్ణుడు తలదగ్గిరికి వచ్చాడు. ఎదురు లేచాడు అర్జునుడు. తీన 

దర్భశయ్య కృష్ణుడుకి ఇచ్చాడు. తాను పక్కకి తప్పుకుని నుంచున్నాడు. 
ఈ బిష్రైలదించ్లు కు) డర్భశేయ్యమిాడ కూచుంటూ ఆన్నా దు 

గ్రీకృవ్ణుడు -- “విచారించే మనిషి, ఫతునవులచేత కూలిపోతాడు. తన 
కార్వం తాను ను వేరు కో లేడు. అంచేత విజారానికి ఆవజాన 

పన్వకు” అన్నాడు. 
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ఈ ట్రా పోతుంది ఈ విచారం! (పళ్జ్జ పూనాను గదా ఈ 

నాబలముూ, పొరువమూ కొదనివీం వి ఎలాఅయినా నా(పలిజ్ఞ భంగ 

పరచాలని చూస్తాడు గురువు (దోశాచార్యులు.. కర్ట్ముణ్ణి ముందు పెట్టు 

కుని కౌరవబలం యావత్తూ అడ్డంపస్తుండి. అందరి వెనకా నిబ్బరంగా 

వుంటాడు జయ(దథుడు. ఇదంతా తలుచుకుంశు విచారించకండా 

ఎలా వుండడం ?! అన్నాడు అర్జునుడు. 

“అవును. అది నిజమే” ఉపాయం ఆలోచిస్తూ అన్నాడు 

కృష్ణుడు. ఆచమసంచేసుకుని తూర్పుదిక్కు. "-మొుహంచేసుకుని 

నుంచున్నా డతడు. అర్జునుణ్ణి చూస్తూ మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు. 

“నిస్రడికి పరమనాధనం పాశుపతం. అడి సీకు బాగా తెలి 

సింపో, జయి[దథుళ్లో ఇశై చంచేస్తావు. ఆ మవో(న్త్రం ముష్టికమకా 

ధ్ర సకమూా మంత్రీ పూర్వకంగా తెలునుకోడం మంచిది. అందుకోసం 

ఆ మహాదేవుణ్ణి మనస్సులో పెట్టుకుని భక్తి పూర్వకంగా ఛ్యానం 

చెయ్యి.” 

అర్జునుడు ఆచమనం వేసుకున్నా డు. చేలమోాద కూచున్నా డు. 

శివ్రల్లో ధ్యానించాడు. 

కృష్ణుడు అర్జునుడి కుడిచెయ్యి పట్టుకున్నాడు. ఇద్దరా ఆకాశం 

మోాదికి ఎగిరారు. ఎగురుతూ ఉ_త్తీరందిక్కు. వెళ్ళారు. చారణులూ, 

సిద్ధులూ, గంథర్ఫులూా వున్న (పచజేశాలు చూస్తూ అలాఅలా తేలి 

పోతూ శై_లాసం వెళ్ళారు. 

సెల యేళ్ళతోనూ, సరోవరాలతోనూ, పూలతీగలు చుట్టుకున్న. 

ఇట్లతోపులతోనూ ఎంతోఅంత గొప్పగావున్న కుబేరుడి వివోర 

(వబేశాలు చూస్తూ ముందుకి తేలిపోయారు. అక్కడ వొవదగిర 

సొప్పనొవ్బ మణులతో (ఏ కాశిన్తూవ్తున్న వొక నువోముందిరం 

కనిత్రించింది, 
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కృష్ణార్జును*~ ఇద్దరూ ఆ మహానుందిరం లోపలికి వెళ్ళారు. 

అందులో శివుకు పారంతీ జేఏతో కొలువుతీర్చి కూచున్నాడు 
వెయ్యి సూర్యబిం బాలలా (ప ;౫ాకనస్తూ వున్నా డతడు, (పమకులు 

చుట్టూ కిటకిట లాశుతు న్నా రు. చేవతలు సేవిస్తున్నారు. మవో 

మునులు సో, తాలు నేస్తు న్నాం అక్చరనలు సంగీతం పాముతున్నారు, 

కృష్లార్థు కులు వరా శాగు. ఓం గరఫూర్మ కంగా శీవుడికి దండ 

(పణాముం చేశా, చిరునవ్యుగ శ." చల్ల వఎచూాపు చూశాడు శివుడు, 

తియ్యని చూటలతో ఇద్దరికీ స్వాగ *ం చెప్పాడు, “ఏంకావాలి ? ఎందు 

కిలా వచ్చారో చప్పండి, వూరు కోరింది వెంటనే ఇస్తాను” అన్నాడు, 

కృష్లార్గునులు అంజలిబంధాలు నుదుళ్ళమిోాద కీలి చారు, భక్తి 

హద కూల పరీ ఎన్నో విధాల శివ్రుర్ణో స్పుతీం చారు. 

“పాశుపతం కోరుకో అంటూ అర్జునుడికి బోధించాడు 
అహ వారీ కృష్ణుడు. అందుకని శివుణ్ణి త బేక దృష్టిలో ఇరాశాడు అర్జునుడు. 

దర్భుశయ్యమిాద పడుకు సేముందు కృష్ణుడికి తాను అర్చించిన పూజా 

(ద వ్యూలూ, మూలా చందనమూ” ముదలె నవి శివుడీ దివ్య జేవాం 

మిద కనిపించాయి. ఆశ్చర్యపోయాడు అర్జునుడు. శివుడూ, (శీకృమ్ణుడూ 

ఇద్దగూ వొక్కటే అని (గహంభాడతడు, తలవూపాడు, “దేవ్యా, 
సీద్రి న్యా స్త్రం పాకుపతం (పసాదించు” అని (ప్రార్థించాడు, 

కృష్లుల్లే, అర్జునుణ్లే చిరునవ్వుతో జరాశాడు శివుడు. “అమృత 
మయమైన అసరోవరంలో నా ధనుస్పూ, చాణాలూ వున్నాయి. 
అక్క. డికి వెళ్ళ; అట్లు పట్టుకురండి” అన్నాదు 

శివ్చుజెదగ్గిర వాళ్ళని కొందరిని వెంట పెట్టుకుని ఆయన సెలవిచ్చిన 

సరోవరం దగ్గిరికి వెళ్ళారు. శృష్ణార్దునులు, ఆసరోవరంలో "రెండు 
ఘాూరసర్నాలు కనిపించాయి, నాలుకలు చాస్తున్నాయపి. వివ 
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జూలలు క కు... సున్నా -యు. ఇద్దరూ ఆఫ ఏర్యపోయారు, అదంతా 

దివ్యాస్తాల విలాసం అంటూ అవగతం చేసుకున్నా రు. 

కృ ప్లూర్జునులు ఇద్దిహా పాశాలు కడుక్కు న్నారు. ఆచమనం 

చేసుకున షరుం పాములదగ్గింకి వెళ్ళారు, ఉభయులూ వేడాలు తెలిసిన 

వాళ్ళే కనక శతరుుదీయం జపించారు, శివుణ్ణి ధ్యానించారు. 

రెండు పాములూ ధనోన్నూ ఇౌణమూ అయి (పత్యత 

మయాయి. కృష్ణార్జునుల సంతోవం డచెప్పతరంకాదు. ఇద్దరూ 
ఆధనుర్నాణాలు తీసుకువచా "స. శివుడి సన్ని ధిని పెట్టారు. 

నీలలోహిత వక్షుడె న వాళ ఛాల్మబవా ఛచారి కివుడిపక్కనించి 

లేచాడు, అఖండమైన బలవంతుజడిలా అన్ఫవించా డతడు. తిన్నగా 

వచ్చి అతడు ధనస్సు పుచ్యుణున్నాడు. ధనుస్సుకి బాణం తొడిగాడు. 

బాణంతోకూడా నారిలాగాడు, దాని స్థానకమూా, మువ్దీ(వకారనమమూ 

వకా(గగృష్టితో చూశాడు అర్జునుడు. అతడికి మంత్రం (ప్రసాదిం 
వాడు శివుడు. సగి[గహీంంచాను అర్జునుడు, 

శివుడు మళ్ళీ ఆజ్ఞావించడంతొ నే ధనుస్సూ, బౌణమూ దివ్య 
సరస్సులో పెట్టివచ్చాడు అర్జుము ౫, పక సీ" చిన పద్శంలా వుంది 

శివుడి మొహం. చూశాడు అర్జును. 

లోగడ అడివిలో శిఫుడు ఇచ్చిన వరమూ, ఆనాటి దర్శనమూూ 

కళ్ళముందు కట్టినట్ట ముంది బగ్గు నుడికి, అవగతమయింది శివుడికి, 

“అవును. నిజమే నువు ఛానిస్తున్నది సందేహంలేదు? దయారసం 

వొలికిపోతూన్న మూపఫులతో అన్నా డతడు, 

సాశుపగ్ం (పస్ఫుటంగా (గహించాడు అర్జునుడు, అతడి 

శరీరం గరిపొడిచింది. తన అభిలావకి ఇగ అడ్డు లేదని నిశ్చయించు 

కున్నాడు, 
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క్పమ్మడూ, అర్జునుశూ శివుడి పొదచొటమిోాద నుదుళ్ళు 

మోపారు. వజేసజే నమస్కా-రాలుచేశారు, సంతోవంతో వాళ్ళ 

శరీరాలు పులకరించాయి. ఉభయులూ శివుడి “సెలవుతీసుకున్నా రు, 

శిబిరానికి వచ్చేశారు. 

కల ముగిసింది. అర్జునుడు కళ్ళు విప్పాడు, తెల తెల వాొరుతూ 

వంది. 

అప్పటికి ఇంకా డారుకుడితో మాట్లాడుతూనే వున్నాడు 

(శ్రీకృష్ణుడు. 



ద్రోణపర్తుం 

మూడోఆశ్యాసం 

అర్జునుడు అలా (వలిజ్ఞ పట్టడముూూ, అది సాధించడంకోసం 

అరా(తి కృష్ణుడు అన్ని పోకడలు పోవడమూ విని గుంజెలో రాయి 

పడ్డట్టు అయింది ధృత రాష్ట్రుడికి, 

ఈ తెల్లవారాక ఏంజరిగింది? పాండవులు వంచేనారు? నమ్ము 

కున్నారుక జా మనవాళ్ళు, అడ్డుపడ్డాడా (దోణాచార్వులు? నంజయా* 
డడ - 

జెప్పూ, జేజారయిపోతూవుంది నాగుండె” పెదవులు తడుపుకుంటూ 

అడిగాడు ధృత రాష్త్రుడు. 

“అడే చెపుతున్నాను విను” అంటూ అందుకున్నాడు సంజ 

యుడు -_ * ొల్ల వారింది. వంది చబూగధులు నుధురగీ తాలు పాడారు. 

పాఠకులు వేదాలు చదివారు. ఆసందడి విని ధర్మరాజు మేలు 

కున్నా డు. కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్నాడు. స్నా నమందిరానికి 

వెళ్ళాడు. మం తాలతో పరిశుద్ధమైన నీళ్ళు పరిణారికలు బంగారం 

కలశాలతో పట్టుకువచ్చినవి స్నా నంచేశాడు. చక్క_గా ఉదికి పెట్టిన 

వస్త్రాలు కట్టుకున్నాడు. గమ్మునిపోతూవున్న గంధాలు పూసుకున్నాడు, 

ఘువమఘుమలాడుతూనవున్న పూలమాలలు వేసుకున్నాడు. బేవతార్చన 

చేసుకున్నాడు. వహోమమూ అదీ ముగించాడు. లోగిళ్ళు చాటి 

వాకిలిలోకి వచ్చాడు. అక్కడ ఆవులూ, బంగారమూ, వన్తాలూ, మణి 

భూావణాలూా (బాహ్మృలికి దడానంచేశాడు. వారి ఆశీ రాష దాలు పుచ్చు 

కన్నాడు. ఏనుగులమొగ సాల దాటి ఆస్థానమండ హానికి వచ్చాడు* 

స్9ి 
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జేదయ పఠ్యతంహిాద సూర్యుడి లాగ సింధోసన మొక్కి. కూచున్నాడు 

కొలువుతీర్చాడు. 

విలాసవతులు చానురాలు వేశారు. తక్కిన పరిజనం ఎవరి 

పనుల్లో వాళ్ళు నిలిచి కొలువుచేశారు. 
ఇంతలో చార పాలకుడు వచ్చాడు, “ శ్రీకృష్ణుల వారు 

వేంచేశారు” అని విన్నవించాడు. *దయచేయమను” అన్నాడు 

ధర్మరాజు. (శ్రీకృష్ణుడు కొలువులోకి వచ్చాడు. ఆయనకి తగిన ఆసన 

మిచ్చాడు ధర్మరాజు. ఎంతో అంత ఆదరించాడు. గోరవస త్కా. రాలు 

చేశాడు. 

“రాత్రి సుఖంగా గడిచిందికడా !” అని కుశల(వశ్న చేశాడు 

ధర్మరాజు, 

“వరే అడగాలా నువ్వు” అన్నాడు కృష్ణుడు - “నిన్ను 

చూస్తూవుంశు సుఖానికి కొదవేమిటి నాకు!” 

అంతలో భీముడూూ, నకుల సహాబేవులూ, సాత్య కీ, (చాపది 

కుమాళ్ళూ, ఘటోత్క_ చుడూూ ([దుబదుడూ, ధృవ్షద్యుమ్నుడశూూ 

ముద లై న పాంచాలకుమాళభ్ళూ, విరాట రొజూ, కేకయులూ మొద 

వై నవాళ్ళు వచ్చారు. ఎ వళ్ళకి తగిన ఆసనాలు వాళ్ళకి నియోగిం 

చాడు ధర్మరాజు. “సాత్యకిని తన ఆసనంపక్క కూచో పెట్టుకున్నాడు 

త్రుకృన్లుడు. 
“కృపా?” అందరూ కూచున్నాక వినయంతో అన్నాడు 

ధర్మరాజు అ “మాపడ్డ పాట్లూ, మారాజ్యం పోగొట్టుకోడమూ నిన్ను 

కలతే పెట్టాయి. అర్జునుజ్ల గెలిపించాలని మాపతుం వహింఛావు. 

భ_క్తవచ్ప్చలుడివి. అందుకనే అతడి సారథి వయావు. అలాంటపుడు -- 

వగా మమ్మల్ని రశథ్నీంచమని మేం మాటిమాటికీ చెప్పడ 
మెొందుకూ? అర్జునుడి (ప్రలెజ్ఞ మాతం మనస్సులో వుండనీ దుఃఖ 
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మవోసము[దం నుధ్య వ్రస్నాంమేం. మమ్ముల్ని గట్టుచేర్చడానికి 

నువ్వే తెప్పవి.” 

“ఆచింత నువ్వు వమ్మాతమూ పెట్టుకోవద్దు” అంటూ 
అందుకున్నాడు కృష్ణుడు -- “అర్జునుడు ఇవాళ శ తుసైన్యం చించి 

శెండాజేస్తాడు. భూత పే తాలు మాంసాలు తినీ, రకాలు తాగ తందనా 

లాదేట్టు చేస్తాడు. నీవెప్తూ సంపాదిస్తాడు. జయ(దథుణ్ణి వాతవాంరు 

స్తాడు. శ(త్రువులగుండెలు బద్దలయేట్టు విజృంభిస్తాడు.” 

కృష్ణుడు ఇలా అంటూనే వున్నాడు, అర్జునుడు వచ్చి అన్న 

గారికి నమస్కరించాడు. లేచి తమ్ముణ్ణి క"గిలించుకున్నాడు ధర్మ రాజు 

“తమ్ముడూ, గెలుపు నిశ్చయం నీకు, తళతళమంటూనవున్న నీవర్శ ల న్నే 

ఉైఫుతోం దది. కృష్ణుడూ (ప్రసన్నుడయి కనిపిస్తున్నాడు” ఆశీర్వ 
దిస్తూ అన్నాడశేడుం 

“అన్నయ్యా, నీకు భ([దమేకదా !? అన్నాడు అర్జునుడు- 

కృష్ణుడి దయవల్ల అద్భుత మైన కలకన్నాను. అది నువ్వూ, మన 

వాళ్ళూ ఆందరూ వినాలి అంటూ ర్మాతి తనకి వచ్చిన కల పూస 

గుచ్చినట్టు వినిపించాడు. ధర్మ గాజూ, అతడితోపాటు అక్కడ కొలు 

వులోవున్న వాళ్ళు అందరూ ఆశ్చర్యమూ; ఆశ్చర్యానికి మించిన ఆనం 

దమూూ అనుభవంచారు, కొలువు కొలువం తా తిలవొంచి శివు కి నమ 

స్క్కరించింది, 

తరవాత అందరినీ యుద్దసన్నా హోలకని ఆ చేశించాడు. ధర్మ 

రాజు. యావన శ్రందియోధుల్నూ సంత ్వవ౦తొ్ నూ, ఉ తృావాంతోనూ, 

బయలు దేరారు. చరచరా యుద్రానికి సిద్ధపడ్డారు. కృష్ణార్దునులూ, 

సాత్యకీ ధర్మ రాజుకి నమస్కరించి, ఉల్లాసంతో పె కివిబ్చ్బారు. 

ముగ్గురూ ముందు అర్జునుడి విడిదికి వెళ్ళారు. (శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి 

రథం సిద్ధం చేశాడు. గలుపుకి లిగించే మం, తాలు (పయోగించి డాన్ని 
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ఉజ్వలం వేశాడు. అప్పుడే ఉదయిస్తూవున్న సూర్యుడిలా (పకా 

శించిం దది. 

యుదానికి సిద్ధంగా ధనుర్భాణాలు పట్టుకుని బయలు జే రొడు 

అర్జునుడు, ((బాహ్మలు ఆశీ ర్యాడాలుచేశారు. తన మహాోరథానికి 

(వదశ్నీ ఇంచేశా డతడు. నమస్కరించి, మోదికెక్కా-డు, మేరుపర్యత 

శిఖరంమిాద (పకాళించిన సూర్యుడిలా [పకాళింభాడుం 

కృష్ణుడు నొగలమిాద కూచున్నాడు. సాత్యకి అగ్థానుడివెనక 
కూచున్నా డు. బుధశ్నుకులమధ్యవున్న చం(దుడిలా అవుపించాడు 

అర్జునుడు. 

పుణ్య పాఠకులు వేదాలు చదివారు. వందిమాగధులు సోత 

గీతాలు పాడారు. తమకి జయమూ, శౌరవులికి అపజయవమూూ 

సూచిస్తూ అనుకూలవాయువులు వీచాయి. శొభశకునాలు కని 

జించాయి. 

“మునం తప్పకండా గెలుస్తాం అవన్నీ పరికిస్తూ సాత్యకితో 

అన్నాడు అర్జు నుడు- “ఎన్నో కుభశకునాలు కనిపిస్తున్నాయి మనకి. 

నేనేమో న్యాపతిజ్ఞ నెర వేర్పడానికి వెళ తౌను. నువ్వుమా(తం ధర్మ 

'రాజురతణకోసం వుండాలి. వమంటావా? జయ(దథుణ్లి చంపడం 

ఎంత అవసరమో, ధర్మరాజుని రక్షీంచుకోడమూ అంతే అవసరం 
మసకి. అంచేత వొకటి నేనూ, వొకటి నువ్వూ పంచుకోడం ధర్మం 
నువ్వు వుంచే నేను వున్న స్ప్రే భావిస్తాడు అన్న య్య. నాకోసం నువ్వు 

వమి భయపడకు. నాకోసం కృష్ణుడున్నాడు, నామోద ఈగన్నా 
వాలదు. అయితే అన్న య్యదగ్గిర ఈయన లేడుకదూ ! నువ్వే 

వుండాలి. (బ్రహ్మాండమైన పరాక్రమవంతుడు (దోణాచార్యులు తెలుసు 
కదా నీకు! అంచేతే అన్నివిధాలా కాజరతణకోసం వుండితీ రాలి 

నువ్వు.” 
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అర్జునుడి మాటప్రకారం సాత్యకి ధర్మ రాజు దగ్గిరికి వెళ్ళాడు. 

అప్పటికే ధర్మ రాజు సర్వసన్నా వోలతో సిద్ధం: వున్నాడు, అతడి 

మొవాంలో యద్దో త్సాహం తాండవిస్తోంది. ఆకాశమంటుతూ 

చంద ధ్వజం శిపరెపలాడుతోోంది. 

ధృత రాష్ట్రుడు : పుశ్రశోకాగ్నీ, శోభాగ్నీ - రెండూ పెన 

వేసుకుని మృత్యువులాగ వచ్చివుంటాడు అర్జునుడు. ఎలాగూ అతిణ్ణి 

ఎదిరించ లేరు కౌం ఫు, ఏం కొంప ములిగిందో ! పట్నంలోవొక్క-సారి 

ఇంటింటా వడుపులు వినిపించాయి. జయ్మదభథుడి ఇంటి వేపు మరింత 

గొలుమన్నారు. 

నేనూ (దోణుడూ, భీమ్ముడూ నెత్తికొట్టుకున్నాం, వంలాభం! 

కృష్ణుడిమాట చెనినిపెటాడు కాణి దుర్యో ఫనును. క ర్థుడూ, శకుస్కి 

దుశ్నాసనుడూ సం+ కాకండా పుణ్యంకట్టుకున్నారు. అందరినీ ఇపుడు 

వాక వాయ్చుకుంటున్నారు. అసహాయళూరుడు అర్జునుడు. శివుడితో 

నరితూగు తౌడు. అతడు వొక్క-డే లోకాలన్ని వూ జేస్తాడు. అతడికి 

శ్రీకృమ్ణుకు సారథట ! ఇక చెప్పే చేసింది + ఎంతే మొత్తుకున్నా 

తగ్గాడుకాడు నాకొడుకు. వఏంచేసేది ? స తే అదలా వుండని, న్యాయ 

మె తేనేం, అన్యాయ మె తే నేం ! అర్జునుడు అలా రావడంతోనే, ఏక 

మయి కౌరవులు వంచెశారట! 

సంజయుడు ౩ మవారాజూ ఇప్పుడు ఎంతవిచారించినా నీరు 

పోయాక గట్టు వెయ్యడ మే అవుతుంది. ఆనాడు వమా 'యజూదం వమాన్నిం 

ఇావుకావుః, సంధికి సమ్మతించావు కావు. లోకం లుబ్బుడని నింది స్తుంది 

నిన్ను. అధర్మపరుడినని దుమ్మె క్తి పోస్తుంది, ఎందుకు నిందించ దూ 

అంట! పాండురాజు అంతఫఘసంగా పాలించాడు, రాజ్యం. సంశొనికీ 

జీరూ, (సతిష్టలూ తీసుకునచ్చారు పొండి న్రలు. నాళ్ళతండి వాటి 
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వాళ్ళకి ఇవ్వడం మానేశావు. హైగా సాకు కొడుకుమోద పెడు 

తున్నావు. ఎందుకని! సీదుర్నీ తే ఇదం తాం 

అసలు గాండీవం గర్జి స్తే - పాంచజన్యం ఘోమీస్తే - దేవతే 

గజగజలాడ తారు. తక్రి న వాళ్ళు వొక లెక్కే_మిటి ? కౌరవులు వంచేశా 

రని అడుగుతున్నావు నువ్వ కౌరవులు వంచేస్తారు ? కవిధ్యజంతో 
విరుచుకుపడుతూన్న ఆమహారథంలో యుద్ధంచేశారు. అబే చెపుతు 

న్నాను, ంభేరట్టం తెచ్చుకో వి నారించకు. విను, 

పద్నాలుగోరో జు 

అవాళపెందరాళ్లే యుద్దానికి బయంు దే రాడు (దోణాచార్యులు. 

ఉత్పావాంతో చేదిప్యనూనంగా వున్నా డామున. శంఖంపూరించి, 
చొక్క సారి మైన్య-ఎంస టా తిరిగాడు మన యోసనులూ చనచరా 

ఆయుధాలు సవరించు*ఃన్న్నారు. ఒక భృ్ళతా వొకళ్ళు పకజ్షిలు 

చెప్పుకున్నారు. 

క పం అర్జునుడు ఇంత అలస్యంచేశా జేం 1?) 

“కృవ్యుడు తరుముకు ౫ జేం?” 

“శీమన్న గారి పత్తా ఫికరూ ఉబే?” 
అంటూ సింవానాదాలుచే శారు. శంఖాలు పూరించారు. అళల్లె 

తాళ్ళు మోగించారు. ఓ, సేనసేనంతా సము ద ఘోవలా వుంది. 

“నువ్వూ, భూరిశ్రవుడూూ, కర్లుకూ, శల్యుడూ, అశ్వ భామా, 

వృవ సేనుడూ, క్ట పాచాగర్యులూ కలిసి వుండండి” జయ దథుడితో 

అన్నాడు (దోణాళార్యులు - “మన సైన్యాల్లోంచి మంచిమంచివి 

ఎంచి పద్నాలుగు వేల వనుగులూ, అరవై వేల రథాలూ లత 

శు(రాలూ, పదిలతుల కాల్బలమూ దగిన పెట్టుకోండి. చేను పన్నిన 

వ్ర్యూవోనికి ఎనక నమూడుయోణనాల మేర దిట్టంగా నిలవండి, దాంతో 
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జేవతలైనా నిన్ను తేరిచూడళేరు. పొండవులువొక అెక్కేమిటిగి 
అన్నాడు. 

ఈవర్పాటుతో బాగా కుదుటపడ్డాదు జయ[దథుడు, (దోణుడు 
చెప్పిన యోధులూ, సె న్య మే కాక, తన సై ంధవ్వసెన్యంనించీ మంచి 
మంచి పదివేలమంది ౫% గపుకాతుల్నీ దగ్గిర పెట్టుకున్నా డతడు. 

శర్రటవ్యూహ౦ 

ఇరవై నాలుగు కోసుళ్ళుపొడవూ. పదికోనుళ్ళు వెడల్పూ "పెట్టి 

(బవ్మోాండమైన శకటవ్యూహం పన్నాడు (దోణాచార్యులు. దానిలో 

వెనకటి సగంభాగంలో గర్భవ్యూహంగా పద్శవ్యూహం పన్నాడు. 

పద్శవ్య్యూహం మధ్య మొవలుపెట్టి తిన్న గా జయ(దథుడు వున్న సేన 

వరకూ సాగినట్లు సూచీవ్య్యూహం పన్నాడు సూచీవ్యూహం ద్వారం 

దగ్గిర కృతవర్శని నిలబెట్టాడు. అశడి వెనక సుదథ్నీణుర్లో పెట్టాడుం 

సుడక్షీణుడి వెనక ఆపులె: వొ: లక నుంది యోధుల్ని ముందు పెట్టి 

దుర్యోధనుణ్ణి నిం బెట్టాడు. ఆ వెనక నర్గుడూ మొదలె న యోధులతో 
హసెన్యంపెట్టి జయ(డ థుణ్ణి వుంచాడు. ఆమహావ్యూవాం చూసి దేవత లే 

నిచ్చెరపోయారు, 

“నేను వొఠం క్లో అర్జునుణ్ణి అడ్జేస్తాం”” ఉ(చేకంతో అరిచాడు 

దుర్శర్భ ణుడు తన చతురంగబలాలు వేసుకుని వ్యూహానికి ఆరువేల 

మూరలు ముందుకివచ్చి నుంచున్నాడతకు దుశ్శాననుడూ, వికర్షుడూ 

కూడా శమబలాలతో అబలా వచ్చి అశిడి దగ్గిర నిల బడ్డారు. 

అభేక్యంగా వుంది శక టవ్య్యూవాం. డాగర ందోగ్గి ర (దోణ సేనాని 

నిలబడ్డాడు. తెల్లటి వస్త్రాలు, తెల్బటి తలపాగా, తెల్లటి కవచం, 

షరటిగ్నురాలు, వేస కాప తాకం, చేతిలో చె, రిపోతులాంటి ధనుస్సు - 

యముడిలా చూస్తున్నాడతడు. ఆనుహారథి రశణకింద అమవోసైన్యం 
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సము[ దాలూూ, కొండలూ అడోవులూూ- =: అన్ని టితోనూ -ఈ భూ+ూముం 

డలమే మిం గెయ్యడానికీ సిద్ధంగా వున్నట్టు వుంది. చూసి నంతోవం 

పట్ట లేకపోయాడు దుర్వోధనమహో రాజు, 

అంతలో కళ్ళు జిగేలుమున్న టు కనబడింది అర్జునుడీ వానర 

పతాకం. వానుముంగుడి విజృంభణతో భయంకరంగానుం దది, అరు 

నుడి రథానికి చేరువగా ఏరసె న్యాలు నడిపించుకువచ్చి ధృష్టద్యు 

మ్నుడూ, నకులుడి కొడకు క తానీకుడూ 'బారులుతీర్చారు. శంఖాలూ 

మృదంగాలూ, భేరీలూ, సింవానాచాలూ వొక్కసారి చెల లేగాయి* 

అర్జునుడు జేవదతృమూ, (శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యమూ పూరించారు. 

పతాకంమోాద' వానువుంతుడు అట్టహోసం చేశాడు. అదంతా విని మన 

సైన్యాల గంజిలో కిడదుగుణుపడ్డటయింది. 
ర ౧ రట 

మన సేనలో రాళ్ళవాన కురిసింది. ఉల్కలు రాలాయి. విడు 

గులుపడ్లాయి. వాటితో రణ నాద్యాలూ మితిమి రాయి. కొర వయమోా 

ధులు వొకళ్ళ నొకళ్ళు పురికొల్పుకున్నారు. సింహనాదాలు చేశారు. 

“సము[దం నిలివేసిన యానాపొడ్డులాగ అగర్జునుణ్తి నేనే అడ్డే 

స్తామ”” ముందుకి వురుకుతూ వురిమాడు దుగ్శర్హణుడు. పెద్ద వనుగు 

యసెన్యం వేసుకుని అర్జునుడిమిాదికి వెళ్ళాడు. 

తొరిముద 
© 

కక అస జ విల్లో త "లిముద్ద చేసుకుంటాను” నవ్వుతూ కృష్ణుడితో 

అన్నాడు అర్జునుడు - “పోనీ మనరథం, వాడిమిదికి.”” 

అర్జునుడి నోట్లోమాట నోట్లో నేవుంది, పగ్గాలు సడలించాడు 

కృృమ్టుడు. బరిసూద పాంలాగ ముందుకు పరిగె త్తుకువచ్చింది రథం. 

మేఘాలు. పర్వతాల కవ్పేసిట్టు దుర్శర్షయుణ్లే అతడి వనుగుల్నీ 
ముం చెత్త్తయిలర్టునుడి బాణాలు, 
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ఒక్కొ. డేవచ్చాడు అర్జునుడంటూ లెక్కాజమా లేకండా ఘీరా 

యిం'చారు మనరథాల వాళ్ళు, ఎంతమంది మోదికివ స్తే అంత ఉల్లాసం 

అర్జునుడికి. తనచేతి చేవంతా చూపించడం మొదలుపెట్టా డతడు. 

తణాలమిోాద వందలు వందలు, వేలు జేలు తలకాయలురాలి రణ 

స్టలమం తా నిండిపోయాయి. కాంతయినా మాయని మొపోలతో ఆ 
(పచేశం పూసిన తామరెరువులా అవుపించింది. నగలతో కూడా 
ర కంలో ములిగి కుప్పలు కుప్పలు కూలిపోయాయి వనుగులు. జంట 

మెరుపులతో, ఎరటి సంధ్య లో మేఘాలు ఎలావుంటాయి అలా అవు 

వించా యవి, 

అలా శషతుసేన వాతవారుస్తూనేవున్నాడు అర్జునుడు. ఒక 

వంక మి-దపడుతూ నేవున్నారు శ(తువులు. రకరకాల బాణాలు కుమ్మ 

రిస్తూ నేవున్నారు. 

వనుగుతొండాలు ఎగరిపోతున్నాయి. గుురాల మొండాలు 

కూలిపోతున్నాయిం రథికుల శిరస్సులు త్రుల్ళిపోతున్నాయి. సారథుల 

తలకాయలు రాలిపోతువ్నాయి. రథాలు గుండపిండ బమిపోతున్నాయి* 

పదాతుల శవాలు దొర్షిపోతున్నాయి. వీటన్నిటితో కాలుపెట్టడానికి 

విలు బేకండావుంది రణరంగం. 

“అర్జునుణ్ణి ఆ(కమించండి. ” 

“అర్జునా ఎటుపో తావు ?! ” 

“అర్జునా ఇటురా ! ” 

“అర్జునా నిలూ నిలూ నరుకుతా, *) 

“అర్జునుణ్ణి పట్టుకోండి, *” 

మన వ్యా శేగలు అంతూపంతూ లేకండావున్నాయి. శవాల 

మీడ శవాలు పడిపోతూ నేవున్నాయి అయినా దొమి్మూగా అర్జునుడి 

మాద కలబడి పోరాడుతూ నేవ్చన్నారు మనవాళ్ళు. 

ఫ్4 
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అర్జునుడి క ళ్ళు శిపూల్లా ఖర పడ్డాయి. ముందూ వెనక్కా వల 

పటా దాపటా - ఎన్నో అన్ని సెలయేళ్ళు వొక్కసారి వుప్పాంగి 
నట్టు వొక్క మొగిని విజృంభించాయి అతడి బాణాలు, దాంతో 

దుగ్శర్దణుడి సేన చిందరవందర అయిపోయింది. వీరుల ధనుస్సులు 

ఇరిగిపోయాయి, నెత్తురు వరదలయిండి. వనుగులు వీనుగులయాయి, 

కాల్బలము తునాతునకలయింది. గు రాలు కూలిపోయాయి. రథాలు 

తుక్కు_తుక్క-యాయి. రథికులు రాలిపోయారు,. సారథులు చచ్చిపో 

యారు. ఇంకేముంది, తొ కముడిచేశాడు దుర్శర్హణుడు, అతడివెంట 

మెన్యాలున్న్నూ వుడాయించాయి. సమె ట్రుబాదీ, అంకుశాలు పొడిచీ 

కొరడాలు ఛెళ్ళుమనిపించీ గట్టిగా గదమాయించీ వాహనాలు రొష్రూ 

కుని ఇటాపంచలయిపోయారు యోధులు, 

ధృత రాముడు ఏ; అంతలో ఎవడయినా అగ్గునుణి ఆడుకున్నా డా! 
cy జ ౯౭ ఉ 

కాక పోతే, అందరూ కట్టగట్టుకుని [(దోణాచార్యులు వెనక్కి పారి 
పోయారా ? 

సంజయుడు ఏ లేదు, దుర్శుర్హణుడు పారిపోడంతోనే మన 

యువరాజు దుశ్శాసనుడు దురుసుగా తోనుకు వెళ్ళాడు. అతడి వను 

గులు ముందుకి వుకుకుతూవుంకే _ గణాగణా గంటల మవోధ్వని 

చెవులు దిమ్మె త్లించింది. 

అం్టనుల్లో, అత డిరథాన్నీ బాణాలతో ముంచే కాడు దుళ్ళాసనుడు. 

అట్టహాసం చేశాను అర్జునుడు. భూమిా ఆకాశం దద్దరిల్లిపోయి 

నట్టు దేవదత్తం పూరించాడు. గాండీవం మోగించాడు, చితచి(త 
మైన రాకడలతో రథం పరిగె గ్లించాడు. జడివానలాగ బాణాలు 
శ్రురిక్సించాడదు, 
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మన ఏనుగులు జజ్జరిల్లిపోయాయి. బురదలో కూరుకుపోతే 
కదల లేకండా ఎలావుండి పో తొయ్యి అలా నిలబడిపోయాయి. పెద్దగాలి! 

రాలిపోయే కాటిపళ్ళులాగ వనుగులమిది యోధుల శిరస్సులు కింద 

రాలాయి రకర కాల నాగు పాములా ౫ బావాువులు కుప్పలుపడ్డాయి, 

కత్తులూ, గదలూ, ధనుస్సులూ ఆచేతుల్లో పట్టుకున్నవి పట్టుకు 
న్నే వున్నాయి. వాటన్ని టితో రణరంగం ఎంతో అంతి ఘూరం 

గానూ, అందంగానూ అవుషించింది. 

అర్జునుడి బాణాలు గబగబా అంతటా విరజిమ్బుకు పడుతూ 
వుంక్కు ఎక్కడపడితే అక్కడ ౬ ఏనుగులూ, గు రాలూ, పదాతులూ 

వందలువందలు, వేలు వేలు వాత్రవా.రిపోయారు. ఎబుమూ స్తే అటు 

తునకలయిపోతున్న చూపాలే. ర కృం కారుతూన్న రూపాలే. బాధతో 
అరుస్తూన్న రూవాలే. గింజుకుంటూన్న రూపాలే. తూలిపోతూన్న 
రూపాలే, పడి పొర్లుతూన్న రూ పాలే, నెత్తుకు కక్కుతూన్న రూపాలే, 
చచ్చిపోతూన్న రూపాలే. నాశనమెపోతూన్న రూపాలే. 

నిలవలేకపోయాడు దుశ్శాసనుకు, తనసెన్యంతో సహో పలా 
యనం చి త్తగించాడు, 

“ఎటుపో తావు ? నిలబడూ” అంటూ వెంటపడ్లాను అర్జునుడుం 

కఈకపైచమయంవొదెబేసి పారిఫో తే జాన త పపైతేుం ణా ! ఆటూ అనాళ 

సభలో జంకూకొొంకూ లేకండా అన్నవన్న మరిచిపో మావు. అవనూా 

నించాను. చావు తెచ్చుకున్నావు. మో*అన్న కీ తమ్ముళ్ళకీ తలవొంపు-౫ 
మిోా"పెద్దలు వీణారిసారు. పారిపోకు ” అంటూ వెుటాడాకు. వెన్ను 

మిద పదిబాణాలు ఫడీ ఫడీ తగిలించాడు. మళ్ళీ వెనకి చరా స్తే 
వు సీకొడుకు. [దోణావాగ లతళ్టు చరాస్తూ ఫుంజూలు తెంపుకు 

పారిపోయాడు, 
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గురువూ_ శిష్యుడూ 

దుళ్ళాసనుడు పారిపోయాడు. జయ్య్మదథుడి వేపే మనస్సంతా 
అర్జునుడికి, శకటన్రూహ్యాంమోాదికీ వ్రరికించాడు రథం, ద్యారందగ్గిర 
(దోణాచార్యుల్ని చూశాను. అల్లంత మారంనించే నమస్కరించాడు. 

“పాండు రాజ్య, ధర్మరాజూ. (శీకృమ్లుకూ ఎంతో నువ్వూ 
అంతేనాకు? = (శీకృష్ణుకు చెల్పన(వ కారం చేతులు జోడిస్తూ (దోణు 
డితో అన్నాడు అర్జునుడు - “అక్వశామనీ నన్నూ వొక్కలాే 
(వాణంతో సమానంగా చూచావు నువ్వు. నామేలు విఛారించుం 
నిన్ను (వార్థిస్తున్నాను, నీడయ తో వ్య్యూహాం (ప వేళశీస్తాను. ఆశీర్య 
దించు, జయ(దథుణ్ణి చంవ్సి (పతిజ్ఞ నిలుపుకుంటాను” అన్నాడు, 

“నన్ను గెలవకండా జయ(దథుడిదగ్గిరికి ఎలా వెళతావు? 3 
చిరునవ్వుతో అన్టునుణ్లి చూస్తూ అన్నాడు (దోణాచార్యులు. అం 
టూనే బాణాలు వేయడం లంకించుకు న్నాడు, అర్జునుణ్ణి, అతడి 
గు_రాల్నీ, కృృమ్ముర్లో బాణాలతో ముం చెతాడు, 

“అయితే యుద్ధానికి అనుజ్ఞ దయ చెయ్యి”. అన్నాడు అద్దు 
నుడు. గురువు అనుమతిపొంది గాండీవం సారించాడు. రివ్వురివ్వుని 
తొ 'మ్మిది బాణాలు గురువుమిోద రువ్యాడు, ఇళ్లు వాటిని నగంలోనే 
నరికేశాడు (దోణుడు, పైగా. కృమ్ణునిమాదా, అర్జునుడి మో చా 
బాణాలు గుప్పించాడు, 

[దోణుడీ ధనుస్సు వరగ్గ "కైయ్యాలనుకున్నా డు అర్జునుడు 
ధనుక్పేదంలొ మహోచార్యువః దోణుడు. చరాపుల్లో చే అర్జునుడి 
అభ్రిపాయం (గహింవచేశా డాయన. చప్పున అర్జునుడి అల్లె తొడు 
వొక బాణంతో నరికేశాడు. ఆవూపున అర్జునుకీ అతడి సారథి కృమ్లుల్లో, వానరవ కాశాన్నీ ఛాణాలతో కప్పేసి, చిరునవ్వు నవ్వాడు. 
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అర్జునుడి కళ్ళల్లో శింపులు మెరిశాయి. ₹టుక్మన గాండీవా 

నికి అల్లె తౌడు తొడిగారు. వరుస ప్రై గురువుమోద భౌణాలు క రిపిం 

బొడు. అతడి రెండు వేపులా వున్న నేవమిోచా కరుకైన బాణాలు 

కుమ్మరించాడు. 

గాండీవంనించి వచ్చిపడుతూన్న చార ఇమైన బాణాలికి వజా 

యుధం తగిలి కూలిపోయిన పర్వ తాల్లాగ  అన్హవ్యన్తంగా పడి 

పోయాయి మన ఏనుగులు, "పెద గాలికీ తూలిపోయిన మేఘాల్లా౫ 

నాలుగుదిక్కుు-లా చెల్లా ఆదరయిపో సాయి రథాలు, కీలుకాడు కీళ్ళు 

వూడదీ సే _స్తే విరిగిపడ్డబొ మ్ముల్లాలాగ దోొర్లిపోయాయి గు(రాలు, శుద్ద 

(పవావాం వచ్చి పడిపోయిన మహోారణర్యలాగ చాపకట్టుగా చచ్చి 

పడ్డారు పచాతులు, 

చూ కాడు (దోణుడు, గట్టి దొక బాణం గురిచూసి అర్జునుడి 

గుండెలమోద నాటించాడు. దెబ్బతో విలవిలలాడిపోయాడు అర్జునుడు, 

కాని అంతలోనే జల్లుపన్నాడు, మంచిదారైన బాణాలు (దోణుడి 

మోద తగిలించాడు, 

అయిదుబాణాలు కృష్ణుడివిగాద కొట్టాడు (దోణుడు. అర్జునుడి 

మొద డబ్బయి బాణాలు రువ్యాడు. వానరప తొకంమూద మోడు 

బాణాలు వేశాడు. రథంమోాద దిమ్మిరించిన బాణాలికి లె క్కాజమా 

లేదంశు నము శ్రా కిరణాలు విరజిమ్నుతూన్న సూర్వుణ్లి వాన మేఘాలు 

ముసురుకున్న ట్లు లా కాటు నిరజిమ్ముతూన్న అర్జునుణ్ణి శరవర్శంతో 

ఆ(కమించాడు (దోణాచార్యులు. ద్రోణుడి ఆసరాచూసుకుని అచే 

నమయమన్నట్టు మనసెనికులు ఎగబడ్డారు. అదిచూ_స్తేమ్మూగం 

రాళ్ళు తేలిపోయి, బెండ్లు మునిగిపో తాయా అనిపించింది నాకు. 

వయసులోవున్న అర్జునుకు ముసిలిదోణుడిదగ్గిర చిక్కువడి 
పోయాడు. అతణ్ణి దాటి అవతలికి అడుగుపెట్టలేశ పోయాడు. 
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“అనవసరమైన జాప్యం అనర్ల కానికీ పేతువ్ర” పగిస్థిలి చూసి 

హాచ్చరించాడు కృష్ణుడు - (దోణుడితో పంతం పెట్టుకోవద్దు” 
చప్పున శకటవ్యూవాం (పవేళిడ్రా). మవోతలంపు పనికిరా దిప్పుడు”” 

అన్నాడు. 

“నువ్వు ఎలా చెవి తే అలాగే చేస్తాను” అన్నాడు అర్థుకుడు, 

(దోణుడి కుకిపక్కు-నించి (పదవ్నీణంగా రథం పోనిచ్చాడు 

శ్రీకృష్ణుడు, బాణాలు వేస్తూనే లోపలికి బయలు దేరాను అర్జునుడు, 

కవీమిటోయి ఇద్?) నవ్వుతూ అన్నాడు (చోణుడు అజా 

“శతున్రని చంపకండా ఇవ్టంనచ్చినట్టు బయల్లే రావు. గొప్పవాడి వే. 

ఎక్కొ-డై నా వుందా ఇదీ!” అంటూ వెంటబడ్డాను, 

“ఎరుటేవుడివి, శతు వెలా అవుతావు!” అన్నాడు అర్షు 

నుడు -- “నువ్వు కోపం అె చ్చుకుంకు నాకు సాధ్య మే రా ఎదిరించడం? 

శివుడి కేమో కాని” అంటూ శకటవ్య్యూహాం చొచ్చుకుపోయాడు, 

అతడివెంట ఆతడి చకరశతకులు పాంచాలకువూరులు యుభా 

మన్యుడూ, ఉత్తమాజుడూ కూడా లోపల (ప్రవేశించారు. 

గర్భవ్యూవామైన పద్నవ్యూహాం మధ్య, సూచీవ్యూవా 
ద్వారంలో కృతవర్మ, సుదక్షీణుడూ, _(శుతవర్శా వున్న చో చే వుండి 
తల లెత్తి కపిధ్యజమా, దాని వెంట వేదికాపతాకసుూా చూశారు, అర్జు 
నుడి వెంట (దోణా చార్యులు రావడం గవునించారు, తాెనూ అర్జునుడికి 

అడ్డుపడాలని ఉ క్సావాంతో గుటకలుమింగుతూ నడుములు బిగించారు. 

మధ్యని ఆభిపూహూలూ, శూర సేనులూ, శీబ్యులూ, వసా 

తులూ, మానవెల్లకులూ, వివిథ్యులూ, కే యులూ, మ(దకులూ, 

(పభదకులూ, నా రాయణగో పాలమై న్యమూ లా ఏళ్ళం తా అర్జునుణ్ణి 
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ఎవరెంత అడ్డుకున్నా ఆగతేవా అగునుకు. తౌనపూనిన (పతిజై 
డె జ ద 

నొక్య-కు తన లక్ష్యం, వనుగు చెగువుతో చోరబడినట్లు నేన సేనంతా 

పాయీలుచేసేస్తూ లోపలికి వచ్చేస్తున్నా డతడు. 

వెంటాడుతూ వచ్చి కలుసుకున్నాడు (దోణాచార్యులు, పట్టు 

పట్టి పాతిక చాొణాలు అద్దు నుడిమిోగద గుప్పించాడు. సగంలో వే వాటిని 

పడగొశ్షేసి, వెడల్పాటి బాణాలు (పయోగించాడు అర్జునుడు. అయితే 
వొక్కటే దగ్గిరికి రానియ్య లేదు |దోణుడు. అంతంతదూరానే వాటిని 

ముక్కలు చేసి పారేశాడు, 

మహారాజా, అర్జునుడు కొండ అయితే (దోణుకు వాన మేఘ 
మనుకో, (దోణుకి బాణ వర్ష మం తా పటాపంచలు చేసేశాడు అర్జునుడు, 

కాని (దోణుడుమా(తం ఆగ ేదు. ఒక పాతిక బాణాలు కర్గునుడిమిాదా, 

డబ్భ్బయి బాణాలు కృషుడిమో దా గమాగభా నాటించాడు. కృషప్రారు 
౯ ఇద్ర 

నుల వొళ్ళంతా మంటలు పెట్టాయి. సహీంచడం కష్ట మయింది. 

దాంతో (దోణుణ్లి వంచించి, మెరుపులా కృత వర్శపై న్యంలో చొచ్చుకు 

వచ్చేశారు వాళ్ళు. 

ఇక చేసేది లేకపోయింది (దోణుడికి, పెగా తక్కిన పాండవులు 

లోపలికి చొచ్చుకురాకండా చూాసుకోవా లతడు, శకటన్ర్యూవాం 

ముఖద్వారం రశ్చి ంచుకోవలిసిన భారం తనమోజే వుందాయె, 

అంచేత ద్య్వారందగ్గిరికి వెనక్కి. వెళ్ళిపోయా డతడు, 

సిద్ధంగానే వున్నాడు కృతవర్శ. అర్జునుడు రావడంతోనే పది 
బాణాలు తగిలించాడు, సానపట్టిన వొక్క_కోల కృత వర్శ గ'సండెల 

అ 

మోద కొట్టాడు అర్జునుడు. దాని వెంటవెంటనే వురి మూడుబొ ణాలు 

నాటిం':చాడు. 

నవ్వుతూ కృస్షుడిమో దా, అర్జునుడిమా దా రో పాలిక 

బాణాలు గుప్పించాడు కృత వర్శ, ఒకే వొక్క. బాణం వేశాడు అర్జు 
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నుడు, కృత వర్శవిల్లు ఫెళ్ళుమనివించేశాడు. అతడు ఇంకో ధనుస్సు 
పుచ్చుకునేలోపున ఇ్రరవయ్యుక్క. బౌణాలు నాటీంచాడు. 

చటుక్కున మరోవిల్లు పుచ్చుకున్నాడు నృత వర. రెప్ప 

పాటులో పదిచాణాలు అర్జునుడిమోద తనిలించాడు, పెదవులు బిగిం 

చాడు అర్జునుడు, తొమ్మిది బాణాలు కృత వర్మ్శమిోద నాటీం'చాడు. 

ఆవేశంతో వూూగిపో యాడు కృత వర్శ. బాణంమాద. బాణం వర్షంలా 

కదివింబాడుం 

“మనకీ ఆలస్యమయిపోతూవుండి”' అర్జునుణ్ణి పా-చ్చరిస్తూ 

అన్నాడు కృష్ణుడు- “బంధువని జూలిపడుతున్నావు నువ్వు. ఇత్ 

డెక్క_డిబంధువు ? కొశైయి” అన్నాడు. 

కృష్ణుడు అలా అనడమే తడువ్రు (కూరమైనబాణాలు తీశాడు 

అర్జునుడు. వరనపెట్టి వొదిలిపెట్టాడు. కీళ్ళు తీసేసిన బొమ్మలా? 
మూర్చ పడిపోయాడు కృత్ వర ఎ 

కృతవర ఇని అలా మూర్భపోయినట్టు కొనేసి కాంభోజమై న్యం 

చొరబడ్డాడు అర్జునుడు. అంతలోనే తెలువుకున్నాడు కృతనర శై 

అర్జునుడి వెంట చొరబడి వన్తూన్న అతడి చ్యకరతకుల్ని ఉ_త్తమౌాజుర్లో: 

యుభామన్యుత్ణో అడ్డుకున్నా డు, ఉ తమాజుడిమిోద నాలుగుకోలలూ, 

యుధామన్యుడిమాద మూడుకోలలూ, గువ్చించాడు, ఆ ఇద్దరూ 
చెరి వదేసిబాణాలు వేశారు కృతవర్శమోద. అతడి ధనస్సు విర 

గ్గొశ్లేశారు, 

చప్పున మరోవిల్లు తీశాడు కృతవర శ వాళ్ళ ఇద్దరి ధనుస్సులూ 

ఏరిజేసి, జిడాొామడొ వాళ్ళ వేౌంటినింజా బాణాలు నాటింఛచాడు. 

వాళ్ళిద్దవా చె5ో బాణం ఫుమృ్బకున్నారు. కృత వర్మ్శ్మమిద అంపవాన 

కురివించారు. అతడిశరీరం చీలికలువేసి, రకాలు పారించారు. 
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వమయినా గోడలా వాళ్ళని, అద్దేశాడు కృత వర్గ. అతణ్ణి 

శాదని సందుచేసుకుని అర్జునుఢి రథంవెంట వెళ్ళడం వవిధంగానూ 

సాధ్యంకాలేదు వాళ్ళకి, 

శుతాయుధుడు 

చగక్రరతుకులు లేకండా నే అర్జునుడిరథంముందుకి చొచ్చుకు వచ్చే 

స్తోంది. అడ్డంగా వెళ్ళి అడ్డుకున్నాడు (శుతాయుధుడు. అర్జునుణ్ణి 

మూడు బాణాలతో కొట్టాడు. కృ మడిమోద డబ్బ్భ్బయిమా గాలు 

రువ్యాడు. ఒక వెడల్పాటి బాణంతీసి వానరప తాకంవిాద కొట్టాడు, 

కవు” మంటూ తొంభె బాణాలు (శు తాయుధుడిమిోద 

కుమ్మరించాడు అర్జునుడు. వాటిని కాసుకుంటూనే డబ్బయిబాణాలు 

వేశాడు (శుతాయుధుడు. ఒక్క బాణం గురిచూసి అతడి విల్లువిరిచే 

ఇాడు అగ్దునుడు. అతడి రొమ్ముమిాద వడువాణాలు తేగిలించాడు. 

కళ్లు చింతనిప్పుల్లా చేసుకున్నాడు (శు తాయుధుడు. తేటుక్కు.న మరొక 

ఏల్లు తీశాడు, సొన పెట్టిన చిల్లకోలలు అర్జునుడి గనుండెలమిూాదా బుజాల 

మోాదా కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు. 

చిన్న చిరునవుగన వ్యాడు అర్జునుడు. ఒక శూణం రివ్వున వొడి 

లాడు. శుతాయుధుడి సారథిని చంపేశాడు. అతడి నాలుగు గు(రాలూ 

కరా ల్చే కొడు. టవీటవీ డబ్బయిబాణాలు అతడి అఆపాదమ_స్తకమూ 

తగిలించాడు. 

రథం దూకేశాడు (శుతాయుధుడు. పెద్ద గద పట్టుకుని అరు 

నుడి రథంతట్టు పరిగెత్తాడుం 

మహరాజా (శు తాయుధుడం శు ఎవరో నీకు కొంచెం చెప్పాలి. 

(శుతాయుధుడు వరుణుడి కుమారుడు. పరన్షాశనదిగర్భంలో పుట్టా 

5్ర్ 
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డతడు. తన కుమారుడికి శ(తువ్రులశేత 'చావుతేకండా వరమడిగిండి 

ప క్షైశే అప్పుడు ఈగద ఇచ్చాడు వరుణుడు, 6 కబ్రగద వున్న వాడు 

శతువులవేత చావదు” అనివరముచ్చాడు, “కాని యుద్ధం చెయ్యని వొడి 

మిద (పయోగి నేమా[తం అది ఎదురుతిరుగుతుంది. (వయోగించిన 

వాక్లో చంపేస్తుంది” అన్నాడు, ఈవిషయం పెద్దలవల్ల విన్నది" 

అయితే కాలం (పా ప్తీంచింది (శొతాయుధుడికి. వరుణుడు పెట్టిన 

నియమం మరచిపోయా డతడు. అలా గబగబా అగ్గునుడిరథంతట్టు వెళ్ళి 

యుద్ధం చెయ్యని గృృముడిమోద విసిరాడు గద, వముయింది, వెళ్ళి పూల 

దండలా పడింది కృష్ణుడిమోద గద. ఉత్తరక్షుణంలో పిడుగులా 

వెనక్కి. మళ్ళింది. అమాంతంగా ళు తాయుధుడి మోద పడింది. 

గద విసరడంతో నే అతడి రెండుచేతులూ నరికేశాడు అగ్గునుడు. 

అంతలో గజా వచ్చిపడింది. దీనా చానా కొండ కరాలినట్టు కూలి 

పోయాడు (శుతాయుధుడు. 

(గుతాయుధుడు హత వారిపోడంతోశే అక్కడి సేనలూ 

“రాజులూ ని చ్చెరపోయారు. జజ్జగి ల్స్ పోయారు, చెదిరిపోయారు, 

ముందుకి చీల్చుకు బయలు చే రాడు అర్జునుడు, 

సుదకిణుడు 

ఉరక స్తున లు వేస్తు షా అర్టునుడిరథాన్ని అడ్డంగా వెళ్ళి అడ్డుకున్నాడు, 
కాంభేోజంరాజు సుదక్షి ణుడు, వెళ్ళీ వెళ్ళడంతో నే అతణ్ణి అయిదు 

బాణాలతో కొట్టాడు అర్జునుడు, 

సుద శ్నీణుడు అర్టునుడిమోద పదిహేనుకోలలు గువ్నించాడు. 
కృృష్ణుడివూదా మూడు బాణాలు వేసొడు, 
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చ(గుమంది అర్జునుడికి, తళతళా మెరుస్తూన్న "రండు బాణాలు 

తీశా డతడు. సుదవ్సీ ణుడి వొళ్ళుదు సెళ్ళివోయినట్టు క్ టాడు. "దెబ్బ 

తినీ మరిమూడు బొ గాలుకొొట్లాడు సుద క్రీ ణుడు. అం లేకాదు బంగారం 

గంటలు ఖచోలు మంటూన్న శ్ క్తితీసి అమాంతంగా అర్జునుడిమాద 

విసి రాడు. అర్జునుడి వొంటికి తగిలి, నిప్పులు చెదురుతూ పడింది శక్తి 

జుమాలుమని పోయాడు అర్జునుడు. సింహూనాదంచేసి మరింత మిడిసి 

పడ్డాడు సుదశ్షీణుదుం 

తణంలో తెలుపుకున్నాడు అర్జునుడు. క భృల్లో చింత నిప్పులు 

కొక్కాడు. లిష్తలో పద్నాలుగు బాణాలు వేశొడు. సుదన్నిణుడి సార 

ధిని చంపేశాడు. అతడి కోదండం నరికేశాడు. జెండా ఎగరగొ క్షు కాడు. 

గు రాలు నాలుగూ కరాలగొ శ్రే రాకు దాజణమయిన వొక బాణం వేసి 

సుద శీణుడి గుండెకాయ పగలగొన్లే శాడు, అయిపోయింది సుద కీ ణుడీి 

పని, తుఫానుకి పెల్లగిల్లి పోయిన పెద్ద చెట్టులాగ కింద కూూలపో మా డతడు, 

నుదక్షీణుకు కూలిపోడంతో నే సూరనేవ, శిబి, వనాతి దేశాల 

స న్య్యాలు అరునుణి చుటు ముటూము చిచ్చులవపీశుగులాగ విజ్భంభీం 
a జ రాం (9) న 

చాడు అర్జునుడు. పుంఖానుపు. ఖం౫ా బాణాలు క వ్యురి చాడు తకాల 

మాద ఆరువందలరథాలు ధ్వంసం చేశాడు. అడ చె తృిపోయి, చెల్లా 

ఇదరయిపోయాయి ఆసేనలు. 

[శు తాయువూఅయుతాయువూ 

(శు తాయువూ, అయుతాయువూ అని మనసేనలోని రాజులు 

ఇద్దరు అది చూశారు. అర్జునుడి కుడి, ఎడము శెంకుపక్కొ-లా వెళ్ళి 

ఎదిరించారు. ఇన్నీ అన్నీ అవి చెప్పతరం కానన్ని బాణాలు రువ్వారు, 

(శు తాయువు తోమరం విసిరాకు, అమాంతంగా వెళ్ళి అర్జునుడిమిాద 
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పడీం దది. పిడుగు పడ్డ వాక్టో కొరివితో కాల్చినట్టు ఆక్షణంలో నే అయు 

తాయువూ అతడిమిద ళఈూంం విసిరాడు, ఈరెందుదెబ్బలకీ తూలి 
పోయినట్టు అయిపోయాడు అర్జునుడు. జెండాక్యర వూతపట్టుకుని 

నిభాయించుకున్నా డు. 

అర్జునుడి అవస్థ మూసి (శ్రీకృష్ణుడు చివుక్కుమనిపోయాకు. కౌరవ 
సైన్యాలు సింసానాదాలువేశాయి, రణదుందుభులు వమోయించాయి 

శ్రీకృష్ణుడు (పబోధించడంతో నే అర్జునుడు జల్దుకున్నాడు. 
చటాలున లం్మచ్యాన్ర్రం (పయోగించాడు. ఆశ్చర్యం! రకర కాల ఆయు 

ధాల ఆకారాలతో బె లు చేఏంది ఇం(దా(్ర్రం, శు తాయువూ, అయు 

'తాయువుల చేతులు నరి కేసింది. కంఠాలు క త్రిరించేసింది, కిందదోొ రిం 

చేసింది. వాళ 9 అనుచరుల్ని అయిదువందల వీరుల్ని తుడిచి పెళ్టుసింది. 

అర్జునుడిరథం ముందుకి తరుముకు వచ్చేసింది, 

దీర్హాయువూ,నియుతాయ వూ 

(శుతాయుధుడి కొడుకు దీర్హాయువూ, అయు తాయుధుడి 

కొడుకు నియు తాయువూ = ఇద్దరూ తమ తండ్రులచావు కళ్ళారా 

చూశారు. దుఃఖుతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయారు. కించామోదాొ 

కనపడలేదు వాళ్ళకి. జంకూ కొంకూ లేకండా పరుగెత్తారు. దూకు 

డుగా అర్జునుడిమిోదికి దూకారు. ఇలా దూకారు, అలా హరీ అనే 

శారు. వాళ్ళనీ వాళ్ళ సారథుల్నీ, గు రాల్నీ మచ్చుకన్నా లేకండా 

రొశేశాడు అర్జునుడు, 

దీరా యువుసీ, నియు తాయువుసీ వాళ్ళ తం[డులదగ్గిరికి వంపిం 

చేసి, మహాసము[దం మధించిన నుందరపర్వతంలాగ మనసేనం తా 

అల్లకల్లోలం చేసేసి శకటవ్యూవాంలోంచి చొచ్చుకువచ్చేస్తున్నాడు 
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అర్జునుడు. చూశాడు దుర్యోధనుడు. తన సేనలికి చెయ్యి విసి రాడు; 

పురకౌల్పాడు, 

రారాజుఇసారా అందుకుని తూర్పు బే శాల వాళ్ళూ, క లింగులూ, 

దథ్నీణాదెవాళ్ళూ, అంగ బేశంవాళ్ళూ, మ్రేచ్భ్చులూ 'బాహ్హికులూ 

యవనులూ, పారదులూ, శకులూ, బర్బగులూ పెద్దపెద్ద వనుగుమంద 

లతో వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి ముట్టడించారు. 

ఆసేనలు చూసి మరింత నలి చేగఫోయాడు అర్జునుడు. కన్ను 

మూసి కన్ను తెర చేలోపల వందలూ, వేలూబాణాలు గాండీవంలోంచి 

గుప్పించాడు. వం చెప్పేది మహరాజా ! వేతులూ, తొండాలూ, 
తలలూ, కుంభస్థలాలూ రాలి నేలమిద అటే పార్లాడడం పొరా 

డాయి. అంకుశాలూ, ఆయుభాలూ తుక్కుతుక్కు. అయిపోయి 

సందు లేకండా కిందపడ్డాయి. వమయికా సే, అక్షునుకు ముందుకి 

రాకండా అడ్డుకుని పోరాడాయి మనసై న్యాలు, 

మన వాళ్ళ తెగింపు మాసి అర్జునుడే ఆశ ర్య పోయాడం శే నమ్ము, 

అయితే అసలే యుడ్ధంలో బీధత్సుడు అర్జునుడు. తుంగమడుగు 
కలిచేసిన మదపుశేనుగులాగ, అడివి ముట్టుకున్న అగ్నిహో(తుడిలాగ 
ఆమహాసై న్యం యావత్తూ నానాఇదీ చేసేసి వొదిలి పెట్టా డతడుం 

(శీకృష్ణుడు గాలి. అర్జునుడు అగ్ని హోత్రం, కారడివి కౌరవమె న్యం, 

ఆగాలి ఏస్తూవుంళే, ఆ అగ్గి మండతూవుంళే, ఆకారడవి కాలిపో 

డంలో వింతేముంది! కాలి బుగ్గియిపోయింది, 

అర్జునుడు వాన దేవుడు. అతడి బాణాలు వర్ష ధారలు ౬ 

కారవర క్షం వరదలా (పవహీంచింది. మ[రూ, పల్ల మూ తెలియ 

కండా అయిపోయింది రణరంగం, ఆర క్ష(పవాహంలో భూతభేతా 

భాలు ఈతకొట్టాయి. 
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అంబష్ట(కుతాయు వు 

అడ్డూ ఆపూ ల ల అర్జు కుడికి, ఇంతలో అంబహ్జ చేశం 

రాజు (శుతాయున్రు అమాంతంగా వెళ్ళా కు. అర్జునుడి రథంనొగకీ 

తన రథంనొగ డిడిక్క లాడించాడు. 

అరికాలిమంట నెత్తీ కెక్కింది అర్జునుడికి. అంబస్టరాజుగ్యు రాలు 

నాలుగూ వాతవాంచద్చేశాడు అతడి ధనుస్సు పుటుక్కు మనిపిం చేశాడుః 

పెద్ద గదతీశాడు (శుతాయువు, ఒక్కవూపువూపీ కృష్ణుడు 
మాద విసిరాడు. ఘోరంగా వచ్చేస్తోంది గద. సగంలోనే డాన్ని 

తుక్కు-కింద కొళ్లేశాకు అర్జునుడు. మరోగద తీశాడు (శుతాయువు, 

చేతిలోనిగద చేతిలోనే వుంది, అతడి రెండు బుజాలూ తెగేశాడు 

అర్జునుడు. మసుత్షణంలో అతడి కంఠమూ నరికేశాడు, దారుణంగా. 

కింద రాలిపడింది తలకాయ. 

ఇలా (దోణాచాక్యుల్ని తప్పించుకుని కృతవర శని నూర 

కొట్టి, (శుతాయుఘశణ్లి దం చేసి, సుదశ్నీ ణుర్లో పూడ్చేసి, (శు తాయువూ 

ఆయు తాయువూ, అంబన్ట రాజా ముద లైన వాళ్ళని వాత వాం కర్చేసి 

ముందుకి వురకలు పెట్టాశు అక్టురుకు. లెళా_జమూ లేకండా యోధుల 

(పాఠాలు బాశణాలికి బలిపెపనూ జయ దగథుకి కేసి పరి గెడుతు న్నా 

డతడు. 

ఒళ్ళం తా లేళ్ళూ, జెరులూ పొ కాయి దుర్యోధనుడికి. ఒక్కడూ 

(దోణాచార్యుల దగ్గిరికి రథం పరిగె త్రించాడు. 

కప్పగొంతుపామువి 

“నిన్ను నమ్ముకుని మోసపోయాను*) నొచ్చుకుంటూ (దోణు 

డితో అన్నాడు దుర్యోధనుడు- “చిటికెలో దాటేశాడు నిన్ను అర్జు 
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నుడు, చిందరవందర చేసేసి సైన్యాలు చించి చెండాడుతున్నాడు. తలెత్తి 

అటు చూడనన్నా చూడకండా వున్నావు, పాండవ పత పాలివి, 

నీమనస్సు ఎవ్వడూ అ ళీ వుంటుంది. కప్ప గొంతుకు పామువని బాగా 

బోధపడిం దిప్పుడు. వర మిచ్చావు -- వరం! కళ్ఫుతుడవడానికా! 

నిన్ను నమ్ముకుని వుండిపోయాడు జయ(దథుకు. ఎక్కడికన్నా పోయి 

వుంకే ఈక్రోభ తప్పేది. అతడి వీకలమిదికి తేనెపూసిన క త్తివి, కాని 

మనిషీవి కావు నువు” - ఇన్నీ అన్నాడు కాని కొండంతపని నెత్తి 

మిద వుంది. అది గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. చటుక్కున రాజసం 

దిగతొక్కుకున్నాడు. మంచిమాటలు మొదలుపెట్టాడు. “బాధ 

కొద్దీ వదో అనేస్తున్నాను. అదంతా పట్టించు కోకు. చూడు, జయ(ద 

థుణ్లి కాపాడవలిసిన రాజులంతా తెల్లమొసహోలు వేనేస్తున్నారు. 

ఎలాఅయినొ అతడు చావకండా రశ్షీంచాలి” అన్నాడు. 

“నీమాటకి పట్తించుకుంటానా 1” అన్నాడు (దోణుడు - 

నువు వాక టీ అశ్వ నామ వొకటీనా నాకు ! అర్జునుణ్ణి ఆఅపడమంశే 

అంత మాదమోిదవమూాట అనుకుంటున్నావు. అదికాదు, కుడి 

సారథ్యంవట్ల గాలిలా పరిగెడతాయి అతడి గురాలు. రథం ముందుకి 

పోతూవుంశు అర్జునుడిభాణాలు వెనకవున్న సెన్యాలమోిద అగ్గి కరు 

స్తూంటాయి. చూస్తూ చూస్తూ నువ్వు ఇలా అంశు వమనేది నేను 

అదికాక ఇంకోసంగతి, వ్యూహంచ్వారం వొదిలేసి అర్జునుణ్ణి "వెంటాడి 

వెళ్ళాననుకో, పాండవబలాలు లోపల చొొరబడతాయి. మనసేనలు 

చెల్లా చెదరయిపో కే తరవాత జయ(దథుక్ణి కాపాడడం కషవ్టమయి 
పోతుంది. ఇంకోమాట్క, రాజులందరి ఎదటా (పతిజ్ఞ చేశాను కదా, 

ధర్మరాజుని పట్టిఇస్తానన్కి అది నేను మరిచిపో జే ఎలాగ ? అంచేత 

అతడికోసం కని పెట్టుకుని వుంటున్నాను. విశేషించి నేను ముసిలాల్లా. 

పరుగులు పెట్టడానికి బలం చాలదు. అర్దునుడూ, నువ్వూ వొక్క.వయ 
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న్సులో వున్నారు. ఇద్దరూ పొక్క-లాంటి వాళ్ళు. కంక లేకండా అత 

డితో శృతుత్య్వంవహీంచావు నువ్వు, అంచేత తగినవాళ్ళని సహాయం 

తీసుకుని అతణ్ణి అడ్డుకో. చప్పున వెళ్ళు” అన్నాడు, 

“నేనా అడ్డుకోడం ! *” పెదవులు చప్పరిస్తూ అన్నాడు దుర్యో 
ధనుడు - “నిన్నూ, కృతవర్శా మొదలై నవాళ్ళని మూడు చెరువుల 

నీళ్ళూ తాగించి ముందుకి వురుకుతూన్న అర్జునుణ్ణి నేనా అడ్డుకునేది ! 

నేనేకాదు, జేవతలందరితోను వచ్చి చేవేం(ద్రుడైనా అడ్డుకోగలడూ! 
ఇజే సీసలపహా అయి శే తప్పకగండా "వెళ తొను. "కాని అపకీ ర్రిమ్మాత్రం 

రాకండా చూసుకో తరవాతి అన్నాడు, 

దివ్యకవచం౦ 

“నువ్వు అన్నది నిజమే” సాకూంతంగా అన్నాడు (దోణా 

చార్యులు ఎఎ “అంతటివాద్దే అర్జునుడు. నం జేవాం లేదు. అయి తే భయ 

పడకు. ఇవాళ వొక అద్భుతం చూపిస్తాను. నీకు వొక కవచం ఇస్తాను. 
అది అన్నివిధాలా రక్షిస్తుంది నిన్ను. అది వేసుకుని అర్జునుడితో 
కలబడు, అతడి బాణం వొక్కటీ నీకు తగలదు. కృష్ణుడూ (గిమ్షుడూ 

నాలికలు కరుచుకుంటారు ఈచి[తం చూసి” అని వొక బంగారు 

కవచం తీసి, దానికి ఆశ క్తి ఆవహీంపబజేనీ ఇచ్చాడు, 

చెప్ప లేనంత సంతోవీంచాడు దుర్యోధనుడు. ఆచమనమూా 

అది చేనుకుని, నియమపూర్యకంగా కవచం పుచ్చుకున్నాడు, 

కర్పడి లోగడ చేవరక్షణకోసం (బహు దేవేందుడి కిచ్చాడు. 

దేవేందుడు అంగిరసుడి కిచ్చాడు. అంగిరసుడు బృవాస్పతి కిచ్చాడుం 

బృవాస్పతీ మాగురువయిన అగ్ని వైశ్యుల కిచ్చాడు, ఆయన సాకు 

వసాదించారు” అంటూ మంతీపూర(క్రంగా దుర|ోధనుడికి తొడి 
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గాడు (డోణాచార్యులు, ఎన్నో అన్నిరకాల దీవించాడు, వెళ్ళి 
రమ్బున్నా డుం 

బోరవిరుచుకు బయలు జీ రాడు దుర్యోధనమహో రాజు. రక 

రకాల రణదుందుభులు మోగాయి. అచనేక మైన రథాలూ, ఎనుగుల్యూ, 

గు(రాలూ నెంటనడిచాయి. అలా బయలుదేరి రథం వు 

అగ్దునుడి వెంటపడ్డాడు దుర్యోధనుడు. 

వ్యూవాంభోమాట అలావుంచి, బై టపరిస్థితి కొంచెం చెపు 
"తాను. ఒక్కొ. పెట్టుని పొలో అంటూ  ం. పాండవ్నసె న్యం. 

అది ఎంత ఉద్భృతంగా వచ్చిపడిందో అంత ఉద్ధృతంగానూ ఎదిరిం 

చింది కౌరవసేన అటు గంగా, ఇటు యమునా వుప్పాంగి వొక దాన్ని 

వొకటి కలుసుకుంశు ఎలావుంటుంది, ఆదిగో అలా అవుపడింది రెండు 

బలాలూ కలబడడం. ఎంతో సేపు ఘోరంగా జరిగింది యుద్ధం 

అలాంటి యుద్ధం ఎన్నడూ కనీ వినీ ఎరగం, 

మిధ్యావ్నా చుయింది అటు ధృష్టద్యుమ్ను డూ, ఇటు 

(దోణుడూ పహోోరావోోరి పోరాడారు. చరాడశక్యం కాని "తేజస్సుతో 

మెరిసిపోయారు వాళ్ళు సూక్యుడితోవున్న ఆకాశం చూసి, దాన్ని 
మించిపోవాలని భూమి ఇద్దరుసూ ర్యులు ధరించిందా అన్నట్టు 

ఇఅవుపించింది. 

(దోణుడి బాణాలు అడ్డుకుంటూ, మన సేనమోద వడగళ్ళ వానలా 

బాణాలు కుమ్మరించాడు ధృషద్యుమ్ను డు. నెత్తురు వరదలా పారిం 

చాడు. అతడి ముఖాముఖి యుద్దానికి అగ లేకపోయింది మనమై న్యం, 

మూడు పాయలు ఆయిపోయింది. 

(దోణాచార్యులు ఏరావేశంతో రెచ్చిపోయాడు, అతెడ్ ధభాటిెకి 

ఆగలేక పాంచాల్క కేకయ సైన్యాలు కలిపంనుపడిపోయాయి. మన 

సేనలు మళ్ళీ విజ్భృంభిం "చాయి. 
జట్ 
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తమ్ములు మొదలైన యాధులందరితోనూ తరుముకు 

వచ్చాడు ధర్మరాజు. అది చూసి వికర్థుడూ, వివింశలీ, చిత చేనుడూ 

తోసుకు వెళ్ళారు. భీముణ్ణి ముట్టడించారు. బాహ్లీకుడు ఉపపాండవుల్ని 
ముట్టడించాడు. దుశ్శాసనుడు సాత్యకిమిాది కురికాడు. శకుని నకుల 

సవాజేవులతో నూ, సోమదత్తుడు శిఖండితోనూ, అలంటానా ను భుటో 

తృ చుడితో నూ కలబడ్డారు. 

శల్యుడు జయ(దథు కి దగ్గి లే వుండేవాడు. అకడి ఉత్సావాం 

ఇంతా అంతా కాదు. అంచేత వుండీ వుడికీ వ్యూహ ద్యారందగ్గిరికి 

వెళుతూ, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తూ వుండేవా డతడు. ఈసారి వెళ్ళేసరికి 

వ్య్యూహందగ్దిర ధర్మరాజుని చూశాడు. ఆగలేకపోయాడు. అతడి 

మి ద తిరగబఒడ్జాడు, యుద్ధంచేశాడు. 

ఇలా క వొకరివూద వొకరు కలబడి చిత 

విచిత్రంగా పోరాడారు. అంతమందీ గాయపడ్డారు; బాగా చివుళ్ళ 

తోనూ పువ్వులతోనూ వున్న అశోకవనంలా అవువీంచాగు, 
దుశ్శాసనుడు సాత్యకిని మూర్చపోయినట్టు కొట్టాడు. మూర 

పోయి. చప్పూన తేలువుకున్నాడుసాత్యకి, ఆవేశంతో వొణికపోయాడు. 

కవల బాణాలు గుప్పించడం లంకించుకున్నాడు. భరించ లేకపోయాడు 

దుశ్శాసనుడు, తోకముడిచేశాడు. (దోణుడివెనక్కి- పారిపోయాడు. 
మనసేన మళ్ళా వెనక్కి. త గ్గేసింది. గుంపులు గంపులయిపోయింది. 

ఈ అవస్థ చూశాడు (దోణుడు. వుం కారంచేసి ముందుకి వురికాడు. 
ధృష్షద్యుమ్ను క్లో, భీముశ్లీ, ధర్శశా జునీ బాణాలతో క ప్పె శు శాడు, 

నువ్వెంత అంశు నుక్వైంత అన్నట్టు ఉభయనసేనలూ పోరాడాయి. 
ఉభయ సేనల్లోనూ. వనుగులు వీనుగులయాయి, గురాలు కూలిపో 
యాయి రథాలు గుండవిండయాయి, ఆయుద్ధం చూసి భయపడుతూ, 
ఆశ్చర్యపడుతూ మెచ్చుకున్నారు ఆకాశంమిగాద జేవతలు. 
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ధృష్టద్యుమ్నుడూ(దోణుడూ 

మవో ఇదిగా జరిగిపోతూవుంది నంకులనమరం, తనవ్ర్యూవాం 

చెక్కు. చెదరకండావుంజేట్టు స్థిరమైన ఉత్సాహంతో విజృంభించాడు 

(దోణాచార్యులు. ధృష్టద్యుమ్ను ల్లి మించిపోయి, శ(్యతుసేన చితవధ 

కేయడ మారంభించాడు. 

ఎంత్ మండిపడాలో అంత మండిపడ్డాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. తన 
పొవురాలరంగు గు రాలు (వోణుడి ఎ(రగు( రాలు డీశొన్నట్టు రథంవురి 

కీంచాడు. కల్తీ ౩ డాలూ “పుచ్చుకున్నాడు. సావాసంతో (దోణుడి 

రథం నొగలుమోద కాలూని, కాడిమూద చి(తగతితో రుళివిం 
ఇవాడుం జడివానలా (దోణుడి బాణాలు వచ్చి పడుతూ నేవు న్నాయి 

మెళుకువతో అవన్నీ తప్పించుకుంఓణా, అంతలో నే గాలూ, చేతులూ 

కదపటానికి వీలు లేకండా, అయిపోతూ తమకంతో కత్తివిసుళ్ళు విసి 
రాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. క త్తిచివరలు తన రథానికీ గుంరాలికీ తగ 
లడంతోనే మించివచ్చిం దనుకున్నాడు (దోణుడు. చప్పున ధృవ్షద్యు 
మ్నుడి ఖడ్గం ముక్కలు చేసేశాను. జెండా విరగ్గొ క్లే శాడు, డాలు పగల 

గొక్రు కాడు. గురిచూసి అతడిమొద వ్రిడుగులాటి బాణం వొదిలి 

పెట్టాడు. ఇంకేముంది రెప్ప పాటులో ధృష్టద్యుమ్నుడి వీక ఎగిరిపో 
తుంది. ఇంతలో మవారాజూ, ఎలా చూశాడో సాళ్యుకి, తటాలున 

వొక బాణం వే కాడు. సగంలోనే (దోగణుడిబాౌంం౦ ముక్క-లు చే సే శొడు, 

(దోణుడు మరో బాణం ధనుస్సుని తోడిశేలోపున, సింహాంపట్టబోయిన్ల 
లేడివిల్లని రశ్మీ ంచినట్టు ధృష్టద్యుమ్నుణ్ణి పట్టుకుపోయా డణడుం 

ధృత రాష్ట్రుడు: పులినోటికండ పట్టుకుపోయినట్లు (దోణుడి శారి 

నించి ధృష్టద్యుమ్నుణ్లి పట్ట కుపోయాడు సాత్యకి! (దోణుడి వొళ్ళు 

మండ అేదూ ! 
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సంజయుడు. మండకపోడయేమిటి మనారాజూ రెక్కలున్న 

మహోసర్పంలాగ సాత్యకిమిదికి వురికా డతడు. 

“విడిన, ఈ( బావాడు ధర ఇ రాజుమోద పగబట్లాడు” (దోణుడు 

తీనమిదికి రావడంచూసి తనసారథితో అన్నాడు సాత్యకి - “ఇతడి 
మొద కలబడాలి మనంి అంటూ తీనరథం ఆచా మ్యలికి ఎదురుగా 

పోనిమ్మృసన్నాడు. శెండు'మేఘాలు “ఆండుదిక్కు-లనించీ కలబడితే ఎలా 

వుంటుంది, అదిగో అలా అనిపించింది. (దోణుడూ? సాత్యకీ కలబడడం, 

బాణాలు మెరుపులా తళతళా మెరి శాయి. వింటినారులు ఉరుముల్లా' 

మోగాయి. తెరిపితేని వర్షంలా బాణాలు కురిశాయి. 

ఉభయులూ "రెచ్చిపోయారు. ఉభయులూ బాణాలుమోద 

బాణాలు గుప్పించారు. గొడుగులు కూలిపోయాయి. జెండాలు ఎగిరి 

పోయాయి. మదగజాలికి మదం థారలుకట్టినట్టు ఇద్దరికీ రక్తాలు ధారలు 
కట్టాయి. అదిచూసి కౌరవ పాండవసేనలు రెండూ భయపడ్డాయి. 
అకాశంమిద దేవతలు నిచ్చెరపోయా ఏ, 

(దోణుడి ధనుస్సు టవీమని విరగ్లొళ్లే కాడు సాత్యకి. మరో విల్లు 
పుచ్చుకున్నాడాయన, లిప్పలో అదీ కొశ్లేశాడు సాత్యకి, మరొకటి 
తీశాడు (బోణుకు. అదీ విరిచేశాడు పాత్యేకి. ఇలా ధనుస్సుమిోద 
ధనుస్సు (దోణుడు తియ్యడమూూ, సాత్యకి విరిజయ్యడమూ నిమిషాల 
మోద జరిగిపోయింది. 

“పరశురాముడ్యూ కార్త వీర్యుడు అర్జునుడ్యూ భీమ్ముడూు 
ఈనలుగురూ తప్పి స్తే ఇంతటి అస్త్రబలం మరొకడిదగ్గిర ఇంతవరకూ 
చూడ లేదు చేను” లోలోపల సాత్యకిని మెచ్చుకుంటూ అనుకున్నాడు 
[దోణుడు -- “ఇతడి వేగవ్మికమం అద్భుతంగా వుంది." సిద్గులూ, 
సాధ్యులూకూడా అజేవిధంగా సాత్యకిని పొగిడారు. 
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(దోణుడు మరో విల్లు పుచ్చుకున్నాడు. గబగచా బాణాలు 
రువ్యాడు. అన్నీ అల్లంతదూరానే ముక్క-లుచేసేశాడు సాత్యకి. 

మీాషైన్యం కూజా అతణ్ణి ఛభభిభళీ అంది. అది శూలంలా వేధించింది 

(దోణాచార్యుల్ని, ముందూ వెనకా చూడ శే దతేడు. చప్పున ఆగ్నే 

యాస? (పయోగించాడు. ఆ కాశం మంటలతో నిండిపోయింది. 

సాత్యకిమ్మాత్రం సామాన్యుడా ! కళ్ళల్లో నిప్పులు కక్కా-డు, 

ఉ త్తరతణంలో వారుణ్యాన్త్రం (ప యోాగించాడు, ఆగ్నో య్యాన్ర్రుమూూ; 
వారుణ్యాస్త్రమూ రెండూ; ఆకాశంమోద డీకొన్నాయి. భయంక 

రంగా పోట్లాడాయి కొరవ పాండవసేనలు రండూ వోహోాకారాలు 

చేశాయి. పోట్లాడి పోట్లాడి ఆ మహోస్తాలు రెండూ అలిసిపోయాయి. 

తుదకి ఇాతించి వూరుకున్నాయి. 

ధర్మరాజూ, భీముడూ, నకుల సవా జేవులూ సాత్యకితో కలి 

శారు. (దోణుడిమోద బాణవర్షం కురిపించారు. ధృవద్యుమ్నుడూ 

మొదలె నవీరులు వీళ్ళని ణాటుకుంటూ వచ్చి (్వధోణుణ్ణి ముట్టడించారు. 

దుశ్శాసనుణ్ణి ముందు పెట్టుకుని మన రాజకుమాళ్ళు ధృషద్యు 

మ్ను కో డీఫొన్నారు. ఇలా ఇక్కడ హో రాహోరి దొమాగ్టయుద్ధం 

జరుగుతూ వుంది. వ్య్యూహంలోపల అక్జురుడు తనంథం పరిగె వుతూ 

న్నంతమేరా త్మీవమైన బాణాలు వేసి మనసేనని చేనుకోసినట్టు 
కో నేస్తూ నడిచాడు, అన్ని టికంకు అవాళ శ్రీకృష్ణుడు రథంనడపడం 

మరీ ఆశ ్ రర్యమం కే నమ్ము. 

విందుడూ అనువిందుడూ 

రదరసం వెలిగిపోతూ వుండగా అర్జునుడు జయదథుక్షి వేపు 

సాగుతున్నాడు. ఇంతేలో అవంతిరాజులు నిందుడూ, అనునిందుడూ 
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వొకరథంమిద వెళ్ళి, తమసేనలతో అర్జునుణ్ణి అడ్డుకున్నారు. అర్జు 

నుడీమోదా, అతడి సారథి (శ్రీగృష్తుడిమో డా, గ రాలమిీా దా 

వేలు వేలు బాణాలు అడే రువ్వడం రువ్వారు. 

దారుణమైన బాణాలు కొట్టాడు అర్జునుడు. అయినా వాళ్ళు 

చలించ లేదు. మరింత రెచ్చిపోయారు. అర్జునుడిరథం బాణాలతో 

ముంచేశారు. కనుబొమలు ముడి వేశాడు అర్జుకుడు. రెప్ప పాటులో 

వాళ్ళధనుస్సులు రెండూ నరికేశాడు, ఆవెంటనే వాళ్ళ సారథి(పాణాలు 

తీసేఛాడుం వాళ్ళ జెండా ఎగర గొ క్షు ఇాడుం వాళ్ళ ఒసిన్యాలు 'చెండొ 

డాడు. ఒక గట్టిచాణం వేసి విందుడి తల నరికేశాడు. తల కింద 

తుళ్ళిపడింది. గాలికి పడిపోయిన చెట్టులా మొండెం రథంమిీాంచి వడీ 

పోయింది. 

కళ్ళఎదుట అన్నగారి చావు చాకౌొడు అనువిందుడు. దుఃఖం 

తోనూ, కోపంతోనూ వొణికిపోయాడు. గు రాలులేని రథంమోంచి 

గద పట్టుకుని దూకేశాడు. అభా-ంతంగా అర్జునుడి రథంమోాదికి 

వెళ్ళాను, గద సారించి కృృమ్హుడి నుదిటి మాద శొట్టాడు, పెద్ద సింహా 

నాదం చేశాడు. 

మంచిదొక "బాణం వేశాడు అగునుడు అనువిందుడిగద ముక్క- 

ముక్క-లు చేసేశాడు. మరోబాణం వేళాడు. అతడి కాళ్ళు రెండూ 

నరికేశాడు. ఇంకొకటి వేసి అతడి చాహువులూ నరికే డు. శిరస్సూ 

నరి కేసి, భూదేవికి అకణ్ణి బలి ప్మెళ్టు*ా డు. 

రాజులు చ్మితవధ అయిపోయినా అవంతిశీనలు పారిపో లేదుం 

కందిరీగల్లాగ వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి చుట్టుముట్రాయి. కారుచిచ్చు కారడివి 

కాల్చి బుగ్గిచేసి నట్టు అంత సేనా మాడ్చి వొదిలిపెట్టాడు అర్హునుడు, 

అవంతి సేన వాతవాల* ఏ ముందుకీ సాగుతున్నా డు “అర్జునుడు. 

ఆయితే ఆతడు అలిసిపోయినట్లు అవ్రకించాడు ప అతడి 
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గు(రాలు దప్పికళో వున్నాయి. జయ(డథుకు వున్న స్థలం ఇంకా 
ఎంతో దూకముంది. వేళభదరాస్తే ఎంతో లేదు. అదంతా కనిపెట్తి 
సింహనాడాలుచేశారు మన యోధులు, ఎలాఅయినా అతణ్ణి అడైయ్యా 

లంటూ నిశృ్చయించుకున్నారు. దురుసుగా వెళ్ళి అతణ్ణి ఘీ రాయించారు, 

మన వాళ్ళని చూసి చిరునవ్వు నవ్యాడు అర్జునుడు, “బౌవ్మా 

శరీరంలో బాణాలుంశే గురాలు పరా[కమించవు కృమ్ముడితో 

అన్నాడు అర్జునుడు- “కార వుల్ని లెక్క చెయ్యు, గురాలు విష. 

వాటిని నిమిరి చేద చేర్చు” అన్నాడు. 

“అవున్కు జనూ అదే అనుకుంటున్నాను” అంటూ రథం నిలి 

పాడు (శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు రథం దిగాడు. గాండీవం సారించాడు, 

ఈలవ కొకం చూశారు మనవాళ్ళు. అజే ఎగబడడం ఎగ 

బడ్డారు అర్జు నుడి మీదికి. మహోస్రాలు (ప్రయోగించారు. రకరకాల 

శస్రాలు కుమ్మరించారు. 

వాటన్ని టినీ కొట్టి పారేశాడు అర్జునుడు. ఒక్కొవా దగ్గిరచేర 

కండా తిప్పికొట్టాడు. ఆకాశమం తొ అమ్మ్భుత మైన మంటలుపుట్టిం 

చాడు. బలమూ కౌశలమూ పూపించి మనపీరులు అతనిమిోద కల 

బడ్డ కొద్దీ అతడి బలమూ, కౌశలమూ వెల్లడవుతూవచ్చాయి. మన 

నగరాలూ, ఏనుగులూ రథాలూ, కాల్బలమూ -- చతురంగబలం 

యావత్తూ దెప్పి శేసింది. నాశనమెనంత నాశనమైపోయింది. మిగి 

లింది చెదిరిపోయింది; పరుగుచ్చుకుంది; బెవరిపోయింది. 

ఈఆపద చూసి బై టిసేన లోపలికి తోసుకువచ్చింది. ఇదీ అదీ 

కిక్కి.రిసిపోయి శీఃలూ, పెడబొబ్బలూ వేసి అల్ల కల్లోల మయిపోయింది, 

అన్జునుడు కిం వనుంచున్నమా. తాన వి వేకం లేకండా గెలీచెయ్య 

వచ్చుఅఐన్నదు రాశతో మన సేన పెద్దసము.దంలా అతడిమిాదికి వెళ్ళింది 
ఇరటాలుముంచినట్టు బౌణపరంపర ముంచింది. తూర్యార వాలునము[ద 
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ఘూనలాో విజృంభించాయి. వనుగులూ గ్నరాల్యూ భటులూ, 

రథాలూ రకరకాల జలచరాల్లా అవువించాయి. అంతే ' మై న్వసము 

(దాన్నీ సము్ముకపొస్తులా చలించకండా అడ్డే శాడు అర్జునుడు. నిజంగా 

మహనాజా, వి(కమకుతూవాలి అతగాడు. పికుజిల్లాటి బాణాలు వేసి 

మినరథాలు గుండవిండివే సీ శాడు. అర్భచం[ద బాణాలు కొట్టి ఏనుగులు 
చొర్హి ౦చేశాడు. మొన తేరిన బాణాలతో గు కాలు కూల గొ క్రుశాడుం 

వింతవింత అస్త్రాలు రువ్వి వంటకోసం మాంసం కె మాకొట్టినట్టు పదాతి 

సేన తరిగితరిగి వొదిలిపెట్టాడు. అదంతా చూస్తే బీభత్సం, రౌద్రం 

నూ ర్రీభవించినట్టనివించింది అద్భుతంగా. 

మన ఎసెన్యమంతటా రక్తం మాంసం, మెదడు, ఎముకలు 

నిండిపోయాయి. సేనసేనంతా వ్లోభపడిపోయింది,. అన్ని దిక్కులా 

మృత్యువు తాండవమాడింది. 

“అర్జునా, గు(రాల శరీ రాల్లోంచి చాణాలన్నీ పెరి శేశాను” 

శ(తునంనోరంచేస్తూ నవ్వుతూన్న అర్దువస్లా శచూసి అన్నాడు కృష్ణుడు- 

ఈ౭్పభాంతా బాగా నిమిరాను. కాని దావాంతో ది హించుకుపోతున్నా 

యివి. నీళ్ళు తాగి లేనే కాని శెప్పిగిల్లినట్టు లేవు. వవింటి సాధనం ? 

వెన్నులు ములిగినట్టు స్నా నంచెయ్యకపో తేపోయింది, తాగడానికి ఇన్ని 

నీళ్ళు దొంకి జే చాలు, నిన్ను గలికించితీర తాయి,” 

“సిశ్ఫేనా కావాలి!” కళ్ళశోచే నవ్వుతూ అన్నాడు అర్షు 

నుడు- “*ఇవినో, కావలసినన్ని” అంటూ దివ్యా(స్రుం వొకటి తీశాడు, 

భూమిపగిలినట్టుకింద కొట్టాడు. ఉత్పరత్షణంలో వొకదివ్యమైనకో నేరు 

పుట్టుకు వచ్చింది. వెంటనే శరపరంపర గుప్పించా డతడు, అకోనే 

రంతటిమిో డా బాణాలతో వొక ఇల్లు తరురారుచే శాడు. ఈ అద్భుతేం 

మూసి భయ భాంతులయిపోయారు మనవాళ్ళు. ముక్కుమోడ వేలు 

సెటుకున్నారు దేవతలు. (బహ్మానందంపడిపోయి అర్జునుణ్ణి. మెచ్చు 
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కున్నాడు (శ్రీకృవ్లుడుం మవా రాజూ ఇంతకిముందు ఇలాంటి విఆత 

మూ డులో కాల్లోనూ చూసినవారు లేరంశు నమ్ము. 

సంతోషంతో చిరునవ్వు నవ్వుతూ రాలు కోనేట్లోకి నడి 
వీంచాడు కృష్ణుడు. కడుపారా వాటికి నీళ్ళు తాగించాడు, ఒళ్ళం తొ 

నిమిరి తీసుకువచ్చాడు. మన యోధులు దిగాలుపడి నుంచుండిపోయారు, 

ది వ్యా(స్రుబలంతోపుట్రిన నీటితో చే కలిగిన చానా కడుపారా గరా 

లికి మేపాడు కృష్ణుడు. గ్యురాలు మళ్ళయథా,ప కారం తాజూగా తయా 

ర యాయి. ఢశ్రీశనంమధ్య వొక విలాసపురుషుడు _ వొయ్యారంగా 

స్లినట్టు మన సేనమధ్య వొయ్యారంగా గం రాలు ర థానికపూశొోడు 

(శ్రీ/కృమ్ణుడు. (రాలు నొగలికి కట్టడ మే తడువు ఠీవిగా రథ మెక్కా-డ 
అర్జునుడు. 

కొంత దూరంనించి కృష్ణార్దునుల్ని చూశాడు దుర్యోధనుడు. 

గబగ బా వాళ్ళదగ్గిరికి: బయలు దే రాడు. అయి తే మనయాధులుమా(తేం 

అతణ్ణి గమనించలేదు. అక్కడున్న రాజులు యావన్నందీ "తెల్ల 

ముపోలు వేసి, భయపడుతూ, మనస్సుల్లో బాధపడుతున్నారు. 

“ఇంత చతురంగ సేనా వచ్చి మాద పడింది. మంటలు పుట్టించి 

మహోస్తాలు కుమ రిం చింది, ఇంత ముట్టడీ ఉప్పుమని ఊ చేశాడు అర్జు 

నుడు. యుద్ధ కంగం యావత్తూ వీనుగుల పెంట చేసేశాడు. అతశి వేలెత్తి 

చూవడం ఎవడితరం ? అంత కొరవచేనా మోదపవడితే పినరంతా 

లయ్యంలేకండా చెండాడి పొగమంచు పారదోలిన సూర్యుడిలా (పకా 

శించాడు. ఇది నడియుద్ధమని రవంతా జంకలేదు. గులు సేదదీర్చ 

మని పంపాడు, చితం ! బాణాలతో కోనేరు పుట్టించాడు ! బారా 

లత దానికి ఇల్లుకట్టాడు ! సారథి గు_రాలు వేదదీర్చిన దాకా నవ్వుతా 

బహిరంగంబా నుందువస్నడు! వవంతా తనకి (పమేయం లేదన్నట్టు 

ఇపుడు వెళ్ళి విగా రథ మెక్కా-డు |! కిందనుంచున్న ప్పూడే ఎవడూ 

ఫ్? 
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వ్మిోా చెయ్య శేక పో మూడు. ఠతథంమిాద ఇతణ్ణి శివుడి నా "లేరిచూడ 

జేడు ఇక అ అర్జునుడి చేత జయ్మదథుడు వాతవాంరిపో తాడు”? 

ఇలా అనుకుంటూ మన త కొయ్య భారిపోయారు. ఒకళాడూ 

ఎదిరించే "మొనగాడు లేక పోయాడు. 

చిన్న వీల్లలు ఎలా ఆడుతూ పాడుతూ బయలు చేరతారు, 

అడిగో అలాగ విలాసంగా వివహాకించి, అనాయాసంగా ముందుకి నడి 

ఇవారు కృష్లార్థునులు. అలా చొచ్చుకువస్తూ, పొద్దు వాలడం చూసి 

(శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం పూరించాడు. అర్జునుడు జేవద_త్తం పూరిం 
చాడు. కృష్ణుడు రథ వేగం హోచ్చించాడు. మన్న్గసైన్యం రాజులలో 
వేడిపుట్టెంది. ఒక భృనొగ ళ్ళు పురికొల్పుకున్నారు నాళ్ళు. అర్జునుణ్ణి ఎది 

రించారు. అడ్డుపడి శాయశక్తులా పోరాడారు. కాని సము(దంలో 

చొరబడ్డ నదుల్లాగ అడిగిపోయారు, 

పెద్దవల చీల్చుకుని పై కీవచ్చిన తిమింగలాలలాగ, రాహువు 

నోటినుంచి ఎబెటెకివచ్చిన సూర్యచం_దులలాగ మన ౫ సె న్యసమూహం 

చీల్చుకుని కృష్ణార్థునులు ముందుకి సాగిపోతూనవుంశే, మనవాళ్ళు 
జయ[(దథుడిమోద ఆశ చాలీంచుకున్నా రు. 

కృష్ణుడూ ఆర్జుకడూ జయ(దధథుడున్నకట్టు తీలలెంత్తి 

చూశారు. తమలో తాము ఇలా అనుకున్నారు, “అదిగో వాడే జయ 

(దథుకు, వాడిచుట్లూ కృపాణచార్యులూ, శల్యుమూ, అక్యశామ్యా, 

భూరి శవుడూ, క రుకూ, అతడి కొడుకూ వీళ్ళంతా మొనగాళ్ళు 

కనక వొడలకండా కాపలా కాస్తున్నారు.” 

జయ దథుక్ణ్రో ఏడి గ చూసి ఇంకా ఇలా అనుకున్నారు వాళ్ళు. 

“వ్ల్ళేనా జయ(డథుణ్ణో కాపాడేవాళ్ళు? ఏళ్ళేకాదు, చేవతలూ, 

ఆ బే వేర్యచుడూ వచ్చినాస శే, జయ్మదథుకు బతకడమన్నది వొటి 
భట,” 
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ఈమాటలు మన యోధులూ, నీకుమాళ్ళూస్నవ్షంగావిన్నా రు. 

భయంకరమైన దురాలు దాటి, లాభ దేశం చొరబడ్డ వ్యాపారుల్లా 

వున్న కృస్తోప్టనులిద్దరినీ చూసి మన వాళ్ళు అనుకున్నారు. *అవును, 

ఎన్నో అన్ని నదులు ఈది రావడమూ, దారుణమైన పాములబారి 

తప్పించుకోడముూూ ఎలాంటిదో (దోణాచార్యులు మొగలైన శూర 

యాధుల్ని తప్పించుకురావడం అలాంటిది. అదిగో చూడండి, (దోణా 

చార్యులూ వాళ్ళూ ఎంతోమంది రథికులు వేసిన బాణాలు తగిలి 

కృష్ణుడూ అక్షునుుడూ కొత్తగంట్టతో ఎలావున్నారో! పూసిన గోగు 
చెట్లతో వున్న రెండు కొండల్లా వున్నారు. ” 

మహా రాజూ, అలా మన వాళ్ళు కష్లార్షుకుల్ని (పశంసించారు. 

మూ అల్లుకు జయ్మదథుకిమోద ఆశ వొదులుకున్నాారు. 

వరజీకలతో విప్పారిన కళ్ళతో కృష్లాష్టకు లిద్దరూ జయ 
(దథుశ్షి తే పార పరా కొ ఏ. విక వుంతో సింవానా వాలు చేశారు; 

ముందుకీ వురికారు. 

అంతలో చృరున రథం పరిగెత్సించుకుకచ్చి అందుకున్నాడు 

దుర్యోధనుడు. గురు టేవుడిచ్చిన కవచంవల్ల నిర్భయంగా అందరినీ 

తప్పించుపని ముదుకి వెళ్ళి, జ రుదథుకున్న చోటికి అక్జు ఏడి రథానికీ 
మధ్యగా రథం నిలబెట్టాశు. రాజరాజు అలా రాగాచే మన 

ఉభయ పార్మ్యాల శూరులూ సంతోవంతో సింహానాడా ౪ చేశారు. 

శంఖాలు పూరించారు. ధణఫణధ ౩ గణాముందుభులు వెగూయించారు, 

తమరథానికి ఎదురుగా దుగ్వోధనుకు నిలవడంఖో నే “అదిగదీ, 

అర్దుశా ! 5థిపఫుడంశు ఇతడే అంటాను? అస్టనుణ్ణి చాస్తూ అన్నాడు 

(శ్రీకృష్ణ ములోఆ పద వచ్చినపూదే ఇలా భి ర్యంతో ఎదిరిచాలి. మ్యారంు 

భగ్గుమంటా డితడు, అ్య స్త్రపి ద్యావి శారదుడు. గర్భపోతు. కూల్యం 

నించీ గారాబంగా పెరిగారు. మహోభినూని. ఇంచేతే యుద్ధమం శే 



1750 వ్యావహారికాం(ధమహాభారతేం 

జంకడు. ఉడ్డోలమైన భుజబలం కలవా, దుర్శదుడు, జయ (దథుడు 

పందెంగా మనకీ ఇశడికీ పడింది జూదం. సీవొద్ధత్యమం తా చూూావపించి 

ఇతర గెలవాలి నువ్వు. తన్నా ళ్ళయా మనస్సులో రాజుతూవున్న 

ఈ రా రాజుమోాద కోపమంతా ఇవాళ తీర్చుకోవాలి. ఇతడే మోఆపద 

లన్ని టికీ వరాలం. మవూయజూదంలో ఇసడే ధర్మ రాజుని వోడించాడు. 

పాపాత్ముడు. ఇతడే నిండుసభలో (దౌపదిని మానభంగంచే కాడు. 
“నీఅదృష్టం బావుంది. ఈవాళ నీఎదటిశే వచ్చా డితడు. 

సీచేతిచేవ ఇతడికి తెలియదు. తెలిస్తే వచ్చేవాడు కాడు, ేవుడు 
పెన్నిధి తెచ్చి మనముందు పెట్టాడి వాళ. కానీ, చప్పూన ఇతక్లి వాత 

వార్పు. ఇతడు అయిపోయాడో మన హృదయ వేదన అంతమయి 

పోతుంది. రాజ్యంవికాద దురాశతో గాండీ వానికి ఎరగా వచ్చాడితడు. 

ఏమయినా ఇలా నిష్టురమైన శార్యంతో సీమిదికి రాపడమంశే 
ఆశ్చర్యంగానే వుంది. ఇది నీపూర్యసుకృతం. సం జేవాంలేదు 

“అర్జునా ఇతడు చచ్చాడో ఇంత మై న్యనమూ తోకముడు. 
స్తుంది. జయి[దథుకు క లబడ్డాడో హారీ అనేసాడు. లేదూ, సీగ్గుమాలి 

పారిపోతాడూ), మన పతిజ్జక అజేచాలు. ఊం కానీ. తతో 
ఈ రణయజ్ఞంలో దుర్యోధనుడిచా వే అవబృథన్నానం కావాలి.” 
ఇలా ఎన్నోవిధాల అర్జునుణ్ణి హెచ్చరించాడు శ్రీకృష్ణుడు. 

క్పింత్ర విషాలు. కష్ణా, '* అంటూ అందుకున్నాడు అర్జు 
నుడు - “ఇతడు (డాపదిని పెట్టిన పాట్లు వాదయంతో శల్యంలా 
బాధిస్తూ నే వున్నాయి, మాశరాజ్యం లాక్కుని ఇతడు కులుకుతూ 
వుండడం అనుకు వమా వాకోధాన్న రగిలిస్తూ నే వుంది. ఇప్పుడే 

చూద్దువు కాని, నువ్వు సెబాన్ అన్నట్టు ఇతడి చలమూ, బలమూ, 
అన్నీ అంతం చేసేస్తాను. ఇంకొకడివిగాదికి వద్దు, తిన్నగా రథం ఇతడి 
మోాదిశకే పోనీ * అన్నాడు. 
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సరాసరి దురో్యోధనుగిమిదికి రథం పోనిచ్చాడు (శ్రీకృష్ణుడు. 

బరిమోద పాములాగ తనకి ఎదురు గా అక్జునుడిరథం వచ్చేస్తోంది, 
అయినా చలించ చేదు దుర్యోధనుడు. తానుకూడా అర్జునుడిమాదికి 

వురికించాను రథం, విరగబడి అన్టునుడిమోదికి రా రాజు వెళ్ళడం చూసీ 

మన రాజులు భయపడ్డారు. కారవసేనలో ఘోరమైన కల్లోలం 

బయలుదేరింది. 

కవ్విస్తూ అర్జునుణ్ణి యుద్దానికి పిలిచాడు దుర్యోధనుడు, దాంతో 
మరింత ఉప్పాంగపోయూరు కృష్ణార్దునులు. పాంచజన్యమూ, చేవ 

ద_త్తమరా పూరించారు. సింహంకొదమల్లాగ వాళ్ళిద్దరూ వురుకుతూ 
వ్రుంకు దుర్యోధనుడి మిద ఆశ వొదులుకు న్నారు మన రాజులు, (భమ 

వడి అగ్గిలో వురుకుతూన్న లేడిలావున్నాడు రారాజని విచారించారు. 

“అయ్యో, రా రొజు చచ్చిపోయాడు, చచ్చిపోయాడు” 

అంటూ మనయోధులు కేకలు వేశారు. 

ఉభాయచదడకండి” అంటూ మన వాళ్ళని వారించాడు దుర్యో 

ధనుడు “ అర్జుకుణ్తీ, ఈకృష్ణుళ్లో కూడా నాబాణాలతో మాద్చేస్తాను. 

మిాకళ్ళ వేడుకగా ఇవాళ న్యాప తొపమంతా చూకిస్తాను, చూడండి.” 

అలా తనసేనలి! ేర్యం చెప్పి అగ్గునుడి వేపు తిదిగ్సి, గర్యంతో 

గర్జించా డతడు, 

పాండురాజు కొడుకు వే అయితే పర్మాకమం చూపించవోయి ! 

“అర్జునా, నువు ప్ో గివ్యబాణ'లు తెలిసిన వాడివటకదూ! 

నేను లేనిచోట నిఆటలన్న్ సాగిపోయాయి. కప్పుడు అపప్రూ వుడళ 

దికోడ. నిబలమూ, మో బావ కృష్ణుడి చాకచక్యమూ చూడాలనే 

యుద్ధానికి వచ్చాను, ఇదిగో నువ్వు నిజంగా. పాండురాజు కొడుకునే 
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అబు జే ఆపరా(కమ మేదో వరాపించవోయి[ అంటూ ఘోర 

మైన బాణాలు అర్జునుడిమిోద కొట్టాడు దుర్యోధనుడు. నాలుగు బాణా 
లతో అతడి నాలుగు గ్యురాల్నీ కొట్టాడు, పదిబాణాలు కృష్ణుడి 
గుంజెలమోాద గుచ్చుకున్నట్టు వేశాడు. ఒక బాణం వేసి అతడి మునికోల 
ముక్కొ_లు చేసీశాడు. 

కళ్ళమొుయ్యా కోపం తెచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు. రాతి మొనల 

బాణాలు గబాగబా పద్నాలుగు దుర్యోధనుడిమోద బాదాడు* 

అయితే అవన్నీ దుర్యోధనుడి కవచానికి తగిలి తుళ్ళిపోయాయి. మరో 

పద్నాలుగు వాడివాడి బాణాలు వేశాడు అర్జునుడు. అవన్నీ అలాగే 

తుళ్ళిపోయాయి. చరచరా మరో ఇరవ య్యెనిమిది తీక్ల మెన శాతాలు 

గుప్పించాడు అర్జునుడు. చిత్రం, అవీ అలాగే వం తుల్ళిపోయాయి. 

“ఎన్నడూ శేంది, ఏమిటిది” విచారంతో ఆతురపడుతూ 
అన్నాడు (శ్రీ/కృ్ణుడు = శకాలు తుళ్ళిపోతున్నాయా ! గాండీవం 

శక్తీ నీభుజబలమూ వూరికే పోడమా ! చిత్రం ! నీముస్టీ స్థిరంగా 
లేదా? నారి ఆకర్షణ పట్టుతవ్పీందా? బౌణగతి మునుటిలా లేదూ ! 

అసలు సంగతి వమిటో అర్జునా నిజం చెప్పు. పిడుగుల్లా వెళ్ళి శతు 

వుల్ని చెండాడే సెచాణాలు ఇప్పుడు పొల్లుపోడ మేమిటి? ఈమతి లేని 

జంతువు దుర్యోధనుడికి వినాశ కాలంమూడి ఇలాంటి విపరీతం పుడు 

తోందా ! అయోమయంగా వుంది నాకు. మనస్సు కూధపడిపోతూ 

వుంది” 

“విపరీత మేమి కాదు” అలా తన్ను తోను నిందించుకుంటూ 

అడిగిన (శ్రీకృష్ణుణ్తి చూస్తూ అన్నాడు అర్జునుడు - * ఇవొళ కవచ 

(పభావం. (దోణాచార్యూలు వొక్క-డే ఎరుగు నిది, నాకుమ్మాతిం 

చప్పాడు. ఇ. వాడు దుగ్య్యోధనుకికీ ఇచ్చనట్టుంది. ఈక వచం మల్లో కా 

లికీ అభేద్య మెంది. అయితే బావా, సీకుమ్మాత్రం తెలియంది కాదు, 
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తెలిసే నన్ను అడగడ మెందుకంటా | మూడులో కాల్లోనూ నీకు తెలి 
యని వస్తువులు వముశ్నాయి కనక ! అదలా వుండనీ. దుర్యోధనుడు 
ఇది గురువు?ాారిదయవల్ల నంపాదించాడు. ఆడవానిలా శరీరానికి అడ్డు 
తగిలించుకుని వచ్చాడు. అంతే. ఇది వేసుకున స్టే ఉరవాత వమను 
తుందోమూ[(గం ఎరగడు. నొ గాండీవం న క్సీ చేతుల చేవా ఇప్పుడే 

చూద్దువు కాని, సీసంకోచం తొలిగిస్తాను. ఇతడికవచనూ, గివచవూూ 
వూడగొశ్తుస్తాను. 

“గక జీ వేం, దుకు అంగిరసుడికి వొక మహోస్ర్రుం ఇచ్చాడు. 

అంగిరసుడు బృహస్పతి కిచ్చాను. బృహాస్పతి తిరిగి చేవేందుడి 

కిచ్చాడు, అది చేకేం[చుడు నాకు (_పపాగించాడు. సర్వకవభాలూ 
చీల్చి పారేసే మవ స్త్ర మది. దాంతో ఇతడి కవచం ముక్కలు 
చేసేస్తాను.” 

ఇలా అంటూనే ఆది వ్యా స్ర్రం గాండీవానికి తొడిగాడు అరు 

నుకు మంతం చదువుతూ నారి లాగి వొదిలిపెట్టాడు. అది 

చూశాడు అశ్వ క్రామ. సర్యాస్తాలూ సంవారించే వొక మహాో(స్త్రుం 

చప్పున (పయోగించాడు. చదాంశోఅర్థునుడు (పయోగించిన దివ్యా 
(మ్ర్రం ష్ వూరుకుంది, 

చకితుడయాడు అర్జునుడు, “కృపా, అశ్వ్యధశ్థామ ఛాణంవల్ల 
నాదివ్యాస్త్రం నాశనమైపోయింది. మళ్ళీ (పయోగి స్తే ఇది మనే 
వోనిచేస్తుందని విన్నాను, సకీ, మించిపోయిం జేమో లేదు. నాగాండీవ 
బలంతోచే ఇది నాధనవాను” అంటూ గాండీవం సారించాడు. 

ఇంతలో తొమ్మది బాణాలు కృృమ్ణుడిమిా దా, ఈ "మ్మిదిచాణాలు 

అర్జునుడిమిా చా తగిలించాడు దుర్యోధనుడు. అంతతోనూ వూరుకోలే 

దతేడు. శరవ క్షం కురిపించి అర్జునుడిరథం ముంచెత్తాడు. కౌరవసేనలో 
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రణతూ ర్యాలూ, (చశరిసలూ, పెడబొబ్బలూ కీ గింగురుమని 

పోయాయి. 

కోపంతో పెదవి కరిచి గాండీవమె తొడు అర్జునుడు. దుర్వోధ 

నుడి రాలు నరికేశాడు, అకడిసారథిని చంజేశాకు, రథం ముక్కలు 

చేసేశాడు, కన్నుమూసి కన్ను విచ్పేలోహన అతడి అరిచేకుల్లో బాణాలు 

నాటించాడు, రథమా పోయింది. చేతులా బాణాలు గుచ్చుకుని బాధ 

పికుతున్నాయి. డాంతో రారాజుకి మతిపోయింది. (దోణుడిచ్చిన 

కవచ(పభావం తెలియక విచారిస్తూ, అడి పనికిమాలిందనుకున్నా డు. 

అవివేకంతో దానినితీసి పారేశాడు. మరో కవచం వేసుకున్నాడు, 

రాజు ఆ పదలో పడిపోడంచూసి మనయోధులు చతురంగబలా 

లతో పరిగెత్తుకు వెళ్ళారు. అర్జునుణ్ణి ముట్టకించారు. బాగాలమీోాద 

"బాణాలు కుమ్మరించారు. ఎంతే మంది'వెళ్ళి ఆ(కవిం_స్తేమా(త్రం అజ్జేముంది 
అర్జునుడికి ! ఒక్కు_డే వెయ్యిమంది విలు కాళ్ళలా వీజ్బంభించా డతడుః 

దాంతో రథాలూ, వనుగులూ, గు(రాలూ కుప్పలుకుప్పలు కూలిపో 

యాయి. కాల్బలం వీమగుపెంటమింది. భూమి, ఆకాశమూ దద్దరిల్లి 

పోయినట్టు శీకృమ్లుడు పాంచజన్యం పూరించాడు, భయంకరమైన 

అర్జునుడి దాడీ, ఘోరమైన (శ్రీకృష్ణుడి శంఖధ్యనీ _ ఈరెంటివల్లా 

'కారవసెన్యం కంగారుపడిపోయింది. దిక్కూ. మొక్క. శేకండా 

ఇల్లా చెదురయిపోయింది. 

ఆలాభరించ లేక భయపడి మననేన చెదిరిపోయింది. అడిగివుండి, 

తగిన గాలి ఏవడంతోనే మండిన నువోన్ని లా అవుపిం'చాడు అర్జునుడు. 
జయ దథుణ్ణి కాపాడుతూవున్న. జీన సంక్షోభంతో విజ్బ =భిం 

చింది. ఉత్స్పావహూంతో వ్ “క్రాలు ప్రూారించింది, ఛీరీలూ, పణ పాలూ 

మోగించింది. సింహానాదాలుచేసింది. భూమి ఆకాశమూూ దడద్దరిల్ల 

జేసే ఆ కోలావాలమూ, ఆత త్తరపాటూ చూసి (శ్రీకృష్ణుడూ, అడ్డు 
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నుడూ ఉల్లాసంతో చరునన్హ్యులు నవ్చుకు న్నారు. ఇద్ద వా య Bey 

మిోాగికీ పిజ్బంటభేంచారప, 

అపుడు కర్టుకికొరంషు వృమసేనుడూ సోమద త్రుమూడోళొడుకు 

శలుడూ, జయ డభుడూ, కృపుడూ, కర్గుడూ,అక్య్టశ్థామూా, కల్యుడూ, 

భూరి శీవుడూ _ ఈఎనమండుగుకూ అవమూాంతంగా రథాలు వురికించి 

అర్జునుడిమూది! వెళ్ళారు. తన్మిపతిజ్ల నర వేర్చుకుందికి ముఖ్యోపాయ 

మని, దుర్య్యోధ నుణ వాత వాంరృృడానికి సిద్ధ పడ్డ అన్టునుడిమాదడ వొకిెా- 

మొగిని కలబడి ఈ ఎనమండుగురూ తివుతమ శంఖాలు వొక్క నారి 

ఫూరించారు. అప్టునవు 'చేవదత్తం పూరించాడు. లతే పిడుగులు 

వొకసారి వురిమినట్టు వురిమింది చేవదత్తం. ఆధ్యనికి నీకుమాళభ్ళ 

గుండెల్లో పిడుగులే పడాయి. కౌరవసేనలో మైనికుడన్న వాడల్లా 

గడగడలాడిపోయాడు. గూబలు పగిలించే అధ్య నికి దురో్యోధనుడూ* 

కర్ణుడూ మొదలైన ముక్కాకలు తేరిన యాధులుమా(తేం చలించ 
కండా అర్జునిడిఏీకాద కాణవర్షం కుదివించా ప. జయ దథుడి మీదికి 

అతేడు 'వెళ్ళకిండా అడ్డునిలిచారు. 

అపుడు ఆశ్వ ్రైామ వంచేశాడో తెలుసా? డబ్బ్భ్బయిముాడు 

శాతాలు కృన్ణుడిమిాద కురిపించాడు. మూడు టో ణల అనక్టునుడిమోద 

నొటించాడు. నాలుగుగు రాలమి దా నాలుగు బాణాలు తేగిలించాడు. 

వానరప తాకంమిీిీద వొక శభాణం కొొట్లాడు, 

అర్జునుడు వందాఆకుబాణాలు వరస పెట్ట అశ్వ ష్రైమమిాద తగి 

లించాడు. కక్షుడిమోాద పది బాణాలూ వృష సేనుకిమిాాద మూడు 

బాళాలూ నాటించాడు. క్షత లాంటి "వెడల్పాటి బాణం జేసి శల్యుడి 

ధనుస్సు ముష్టి దగ్గిరికి నరికేఇాడు- 

వంటనే మదో ధనుస్సు పుచ్చుకుని, తొమ్మిడి"బొ ణాలు 

వేశాడు శల్యుడు. భూరి[శవుడు ముంచి ఇడి మునభారాలు మూడు 

న్ర్ 



1756 వ్యాపనోరి డాం ధమహాభారతం 

కొట్రాడుం కరుకు ముప్ఫయి రెండు జొణాలు గుప్పించాడు. వృమె 

సేనుడు అయిదూ కృపాచార్యులు పదీ కొట్టారు. అశ్వ శ్రైమ అరవై. 

శూూగాలు రు వాడు. ఆసందడిలో వాళ్ళచాటునించి తక్కీ ఆతీ 

డబ్బయిమూడు బాణాలు వేశాడు జయ[దథుముం 

ఇంతమందీ ఇలా వొక్కసారి ఉక్కిరివీక్సిరిగా బాణాలు 

గుప్పించడంతో నే కోపంనవ్వు నవ్వుతూ మూర్తీభవించిన కా(దరసంలా 

చేచయుగిపోయాడు అన్టునుడు. లెప్పపాటులో కర్షుణ్తి పన్నెండు ళాణా 

లతో కొట్టాడు. వన్నె ౦డు బాణాలూ అతశ్ణి దుసెళ్ళివోయాయి = 

వృవ నేనుణ్లి మూడుబాణాలతో కొట్టాడు. మూడూ అతణ్ణి దూనుకు 

పోయాయి. ఒక దారె న ఛాణ? చేసి మళ్ళీ శల్యుడి ధనుస్సు ఫిళ్ళు 

మనివింఛాడు. తిరిగి అతడు త్రడువుకునే లోపున అతడిమిోదలొొమ్మిది 

బాణాలు తగిలి వాడు. తొమ్మిదిబాణాలూ అతడిశరీరం చీల్చుకు 

పోయాయి. భూరిశవుడిమోద ఎనిమిదిబాణాలు వేశాడు, ఎనిమిది 

బాణాలతోనూ క్లీచుకీచుమనిపోయా డతడు. అలాగే అశ్వ న్రైమని 

ఎనిమిది బాణాలతోనూ, కృ పాచార్యుల్ని పాలిక బాణాలతోనూ 

జుమూాలుమనివింవాడు, అం తేకాదు, తళతళా మెరుస్తూన్న వాడి వాడి 

బాణాలు మరో ఇరవై అశ్వ కామ వొంటిమిద నాటించాడు. ఇలా 

ఇంతమందితోనూ అర్జునుడు పోరాడుతూవుంచే వొక్కొొక్కాసారి 

వొక క్కరిమాటున అతడికి అవుపించేవాడు జయ (దథుడు. అకతక్లి 

కొట్టడానికి సందు దొరికేది కాదు. అయినా అకడిమిద అర్జునుడు 

వేసిన బాణాలు ఎంతలేదన్నా వొక వందయినా వుంటాయి, 

ఇంతలో భూరి|శవుకు టవీముని వొకబాణం వేళాడు. కృముడి 

వేతి మునికోల ముక్క-లుచేశీవొడు. అన్హునుడిమోద డబ్భ్బయిహాణాలు 

గు ప్పించాడు. తక్కిన వాళ్ళూ చనారుణమిన బాణాలు వేసారు. 

దారిలో మనోో(గమూ రీ అయిపోయాడు అర్జునుడు, ధనుష్టంకారం 
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వేశాడు, భూమి ఆకాశమూ దడదడలాడించే బొడు, “'ఘోోర్యమెన 

భాణాాలు వేసి అంతమంది యానుల్నీ గడగడలాకిం చే శాకు. పెద్ద 

దావాగ్ని ఆశ్చేసే (పశ య మేఘంలా విజృంభించాశు. అతడి. ధాటికి 

ఆగ లేకపో యారు మన యోధులు. దూరదూరంగా చెపరిపోయారు. 

మళ్ళీ సైన్యాలు చేర్చుకున్నారు, ఒకళ్ళ నొకళ్ళు విల్చుకున్నారు. 

ఒక్క-సారి కలఒడ్డారు. 

పళభోన హాలు శాతాలు వరజి మాణు జరు ముడు. మన సేన 

ర కృంవడుగుల్లో ముసకలు పెట్టింది. ఇలా హహా, మళ్ళీ లబ 

డుతూ మనకే నలు టు. వో శాణాయి 

ధృత వాష్ట్రుకు : అయితే సంజయా, అలా అక్కడ పోరాడీన 

రథికులలో ఎవశివరిజె డాలు ఏయే గురుతులతో ఎలావున్నా యో 
కా స్తృవీవరించూ, 

సంజయుడు ౩ మహారాజూ, ఆ మహాపవీకుల జెడాలు రకరకా 

లుగా వుండేవి. ఆ పతాకాల పేహా, ఆకారాలూ రంగులూ, వివ 

రిసాను, విను, ముఖ్యుల న రథిపల పతాకాలు we) రథాలమిోాద 

రంగురంగుల అగ్ని శిఖల్లా మెకుస్తు* వుండేవి. ఎటు మా స్వే అటు అవీ 

చితచి(తంగా ఎంతో ఇదిగా వ్రుండేపి బం గారంమూలికఎతోనూ, 

బంగారం శిఖ రాలశోనూన్రన్న ఆ బంఈాకం ప తొలు మేరుపర్వతం 

మాద బంగరం శిఖ రాలా ఎంతోజుంతి అంవంగా వుంవేఏి, గాలికి 

అని కదులుశూ నటిస్తూవుం క్కు రబ్లన ల మాద నాట్యకళ త్త వ. 

చేస్తున్న ట్టు వుండేది. రంగసరంగల ఆ జెండాలన్ని ఇంద ధనుస్సులా 

అవుషిం చేవి. 

అందులో అర్జుకుడి రథంమోది వానరపశాకం భీషణంగా వ్రుం 

జేది. ఉగమైన ము)హాతోనూ, సింవాంథోకతోనూ ప తొక ౦మాది 
వానరం మస జేనని అడ తె తించేడి. అశ్వ ఖై చురథంః1ాద్ ప తౌకం 
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సింవాంతో క తొ బాలసూర్యుడిలా (పకాకిస్తూవుం డేది. తం(స ధ్యజంలా 

అది కౌరవకుమూళ్ళవపి ఉ త్పాహపరుస్తూ వుండేది, కర్లుడిప తాకం బంగా 

రం వను తొడు (హా స్తికక్యు) చివ్నాంతో అకాశంబూద ౫ లిలో 

నాట్యంచేస్తూ వుండేది. ముల్లోకాలూ జయించిన శివుడి వృషభ 

వ కాకంలా కృ పాచార్యులి రథంమిోాద ఆభోతుప కాకం అందంగా 

వుండేది. కొర్లుడికొడుకు వృష. నేనుడి రధఎమూగ రత్నాలుతొవిన బంగా 

రం సెవములిప తాక్రం 'కా_ర్రిశేయుడి ప తొకం జా పకల వెస్తూవుండేదిః నేనా 

ముఖంలో వుండి ఆనెమలి వదో చెప్పడానికి సిద్ద పడుతోందా అన్నట్లు 

వుండేది. శల్యుడి అగ్ని శిఖలాంటి జెండామిోద బంగారం నాశోటిబాలు 

బేదీష్యమానంగా వుండేది. మూ అల్లుడు జను(దభథుడి జండామోాద 

సృట్ంకలాంటి వెండి వరాహం కళ్ళు జిగేలుమనికిస్తూవుండేది.  చేవా 

సుకయుద్ధంలో పూషుడిలా అవువిస్తూవుందేవా డతడు, నరావా పతా 

కెంతో, భూరి శ వుడిజండామోద బంగారం యూప స్తంభం సూర్యు 

డిలా (పకాశిస్తూవుండేది. రాజసూయ మవోయజ్రంలోని యూప స్తం 
లలన (ran మ 

భంలాగ వాడావుగావుండే దడి. చుట్టూ బంగారం నెమభ్ఫూ మధ్య 

వెండివను*ా కలిగి శలుడీ పతొకం మనసేన అంగటితోనూ అందంగా 

వుండేది. నకుమూరుడు దుర్యోధనుడి రథంమిాద* వందలువందలు 

చిరుగంబలతో బంగారం నాగుపాషు జెండా ఎగురుతూ వుంజేనె. 

ఇలా ఈపది పతొ కాలూ ఆకాశమంత ఎనుని అద్భుతింగా అవ్రక్షినూ 
nn.) ఆడీ! 

వుంబేవి, అయి తే మన తొమ్మిది జంజాలకం శు అర్జునుడి వానర 

పతాక మే ఉగం7గా కనపడేది. 

ధృత రాష్ట్రుడు క సే ఇక్కడ అర్జును. గులా వత గా 

ఫో రాడుతున్నాడు ! అక్క. ఢడ (దోణాచార్యులు అడ్డుకున్న ధర్మరాజు 
ఇసినో ను వమయా ము? 
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సంజయుడు : మహనాజూ ఆ ఆపరావ్హాం శేవతలుగాణా 

భయపడే ఆతువోయు స్పంలో (దోణాదార్యుల నేన Nl ధర్మరాజు సేనక్తీ 

ఘోరాతి ఘో మెన ha sa జనిగిపోయింది., ఆదొమ్మో 

యుద్దంలో శేకయ "జా బృహాస్త న డితో శేతుధూ రీ, చేదిరాజు 

ధృష్ట కేతుడిశో (తి రృ కకక. పిరధన్యుడూూ, నకులుడితో విక 

రుడూ, సహా దేవుడితో దురు ఖున్తూ, సాత్యకితో మధ రాజపు(తుడు 

హ్యా(ముదత్తుడూ క అబడ్లారు, శబుడు సేశాముఖానిక్స వస్తూ పోతూ 

ఉండడంచేత సమయం౧చూసుకుని వళ్ళి [దొాపదిళెడుకులమిోద కల 

బడ్డాడు. ఖీముడిో" ఆలంబనుడూ డీకున్నా రు. ధర శాజుని (దోణా 

చార్యులు ఎదిరించాడు, 

ధర్మరాజుపలాయనం౦ 

(దో ణాచార్యులు తనని అడ్డగిం దడంతో చే చికిలిపట్టిన బాణాలు 

వొక దానివెంట వొంటో పరసపెట్టి తొమి తది అతడీమోాద నాటించాడు 

ధర్మ రాజు, బాగా వొళ్ళు వుండింది ఆచార్యుడికి, గబగబా వొక 

పాతిక బాణాలు ధర్మ రాజుగుం డెలమోద కొట్టా డతడు. అంతేకాదు, 

ధర్మ రాజురథమూూ, గ(నొాలూ, సారథీ ree బాణాలతో 

కప్ప్ఫెక్టి భేశాడు. అయి తే, కా స్పలాఘవంమా(త్రం తక్కువ 

యింది కనక నా! (దోణుడువేసిన బాణాలన్నీ లి ప్పలమోద కొట్టి 

పాడేసి వన్నుపరిచి నుంచున్నా డతిడు. 

మరింతి వొళ్ళు మండింది ఆచార్యులికి, టవీమునీ వొక బాణం 

వేళా డగడు. ఫర్శ రాజుధనుస్సు కెంశు ముక్కొ-లకీంద కా శు కాడు, 

ధర్మరాజు కేడు స్రకుకేశోం. లెక్క్వాజనూ తేని భొణాలు కురిసించే 

శాడు. తడి సారథీ, గష్ట౮ాలూ, రథమూ కనపడగండా ముంచే 
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తాడు. దాంలోధర్శరాజు వాతవైంపోతాడో, పారిపో తాడో దొరికే 

- తాడో అంటూ పొండన సేనలు అడ ల త్తిపోయాయి. చివాల్న మరో 

ధనుస్సు అందుకున్నాడు ధర్మ రాజు. (దోణుడిబాణాలు యావత్తూ 

ఖండించేశాదు, జూం శత్తో వూరుకో లేదతడు. ఆవేశంతో శ క్రితీశాడు. 

(_దోణుడ్మోాద (ప యోగించాను ఎవిమిడిగంటలతో గణగణమంటూ 

మంటల కక్కు,. తూ వచ్చ్చేసోంది శక్తి, మనసేనబు గడగడలాడాయిః* 

_(థోణాచార్యులపని అయిపోయిందం కే అయిపోయిందంటూ అంత 
మందీ తలలె త్తి చూశారు. 

అంతలో ఆచార్యులు (బహ్మో(స్రుం (పయోగించాశు. ఉగ 

రూపంతో వెళ్ళింది (బహ స్తుం. ధర్మ రాజుశ క్షిని మంటగలిజ్పేసింది* 

క కని మంటగలిజీసి వూరుకుండా అది! లేదు. నిప్పులుకక్కు తూ 

ధర్శరాజుమిోదికి పరిగెత్తింది. చూశాడు ధర్మరాజు. అతడూ 

చప్పున (బహ్మా్మాస్ర్రం వేశాడు. ఉభయుల (బహ్మోస్తాలూ డీకొన్నా యి. 

ఘోరంగా పోరాడాయి. కెండూ చల్లారిపోయామి. 

అయిదు బాణాలు కొట్టాడు ధర్మరాజు. అయిమా (దోణుడి 

శరీరం దుసెళ్ళిపోయా+యి, అతడు తడువుకునేలోపున మరొక బాణం 

జేశాడు ధర్మరాజు. (దోణుడి ధనుస్సు నరికేశాడు. ధనుస్సు విరిగి 

పోడంగో నే చప్పున గదతీసి విసిరాడు (ద్రోణుడు. ధర్మరాజుకూ డా 
గదపిసిరాడు. గదడలురెండూ ఖకణేలుముంకే ఖణేలు మన్నాయి. 

మంటలు లేచి ఆ కాశమంతటా అలుముకున్నాయి. 

ఇప్ప లేనంత కోపం వచ్చింది (వోణాభార్యులికి. ఉ(బేకంతో 

మరో విల్లు తీశా డతడు, దారుణమైన బాణాలు వేశాడు. ధర్మ 
రాజుగు రాలు చంపేశాడు, అతడి ధనున్ను తుంచేశాడు. జెండా 

ఎగరనొ క్రుశాడు, వొడి వాడి బొగాలుకొట్టి అతడివొళ్ళంతా మంటలు 

.వుట్టించాడు, ఇక చేనేది లేకపోయింది ధర్భ రాజుకి. రథం  డిగిపోయా 
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డతడు, నిరాయుధుకయిపోయి కెండుచేతులూ మాదికేతి నిలబడి 
పోయాడు, 

అలా వూరికే నిలబకిపోయిన ధర్జరాజుమోన జాణం వెయ్య 

డానికి కాని అగి పొడవడానికి కాని చేశులాడ లేదు (దోణాచార్యా 

లికి. అతడి పక],.పక్క_లవున్న గు(రాలూ, రథాలూ ఏనుగులూ 
మాతం కొడుతూవచ్చా డకేడు. 

“వోనివ్యకు, ధర్మ గాజుని పశేస్తాడు, (దోణుడు” అని అను 

కుంటూవుండ గాశే సవా చేవుడిరధ మెక్కి. తప్పుగుపోయాడు ధర + రాజూ. 
ధర్మరాజు అలా వెళ్ళిపోయాడు. శ్నేమధూర్తి డారయిన 

బాణాలు వేసీ బృవాత (మడివిల్లు ముక్కొ-లుచే శాడు. నవ్వుతూ మరో 
విల్లు పుచ్చుకున్నాడు బృహ (కందు. ఇలాపుచ్చుకున్నాకు అలొ 

వేవధూ ర్విగు[ నాలు కొళ్తుశాడు. అతడి సారథినీ నరికేశాడు. జెండా 
ఎగర గొశ్చేశాడు, జె డా కిందపడిందో లేదో, అతడితలా నరికేశాడు, 
రుండలాలతో మెరుస్తూ కిందపడిపోయింది శ్నేమధూ ర్తి శిరస్సు 

శేమధూ [ని చంపేసి, బృవాత తుడు కారవసేనమిోాద పడ్డాడు. 

వీరధన్వుడు ధృవ్ల కేతువు ధనుస్సు ముక్కొలుచేశాడు. (తీగ 
రులు నొల్లుమున్నా రు. నిష్పులు కురిశాడు ధృప్ట కేతువు. ఒక్కో. 
వూపుని శక్రితీసి విసిరికొట్టాడు. దెబ్బతో గుండజెపగిలి (పాణాలు 
వొదిలేళాడు వీధన్యుకు. (తిగర్తుల మహోారథుడు వీరధన్యూడు కూలి 
పోగానే సంతోవంశో వె రిశేకలు వేసింది వాండవసేన. 

అన్న గారిని అవతేలపెట్టి సవాచేవుడు తిరిగీవచ్చాడు. మన 
దుర్నుఖుడిమిాద కలబడ్డాడు. నువా? "నేనా అన్నట్టు ఉభయులూ 

యుద్ధంచేశారు తుదకి సహదేవుడు దురు శడి. జెండా ఎ౫రగాశ్లే 

ఛ్రాదుు అతడి సారథికంఠం నరికేశాడు. గు రాలు కరాలగొ క్లే కోడు? 

ఎంచిఎంచి అయిదుభాణాలు అతడిమిద నాటించాడు, భరించలేక 
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పోయాడు దుర్ముఖుకు జజ్జి ఏన్సొలోయి్యి. నిరమ్మితుడి రథంమిోాదిక పారి 

పోయాడు. సాండవసేన బేవిడీలు కటిం ది, 

అయితే నఖ జీవుడువూ్యతం xa సర మి! తడి వెంట పడ్డ 

డతడు. ఖరుడి తల నరిజేసిన శ్రీ, రామ చందమ ర్రిలాగ అతడి 

తల నరికేశాడు. (తీగ కనేన బాహాకారాలు చేసింది, 

నకులండో కలబడ్డ సీకుమూకుడు విక రుడు వొక ఇ- సారికూజా 

అతడితో ముఖాముఖి ఫో రాడళేకవో మూడు, ర డీకొని వెనక్కి 

వచ్చేసిన పొశ్లేలులాగ చివరికి పలాయనం చి త్తగించా డశడు. 

వ్యా,ఘదత్తుడూ, సాత్యకి ఉడ్డోల మైన యుద్ధంచే శారు. సాత్యకి 

గు(రాలూ, సారధీ, రథము కన?డకండా బాణాలతో కప్పే శాడు 

వ్య్వా(ఘదత్తుడు. తాగా వొళ్ళు మండీ. ది నాత్నకికి, వ్యాభదత్తుడి 

సారథిస్కీ అతడి గుచాల్నీ వూడ్చేశాదు. ఆ మరుక్షణంలో అక 
చం పే కొడు, తేమ రాజకునూరుడు పడీపోడంతో నే మగధ మేన 

సాత్యకి మోద విరుచుకుపడింద. లెక్కా జవమూ వేని బాణాలు కుమ్మ 

రించింది. నేలకి వేలు తోమరాలూ, భంది పొలాలూ, (పొసలూ ముస 

లాలూ, ముద్ద రాలూ అ జే కురివీం చడం కురిపించింది. అన్నీ అవలీ 

లగా కొట్టిపారేశాడు సాత్యకి, ఒక్కటీ తన వగ్గింకి చేరనివ్యలే దతడు, 

అంత ee నా చించి చెండాడాడు. చచ్చినవత చచ్చి తక్కినసేన 

పరుగు చ్చుకుంది. 

కలుడు ఉపపాండవులతో కలబడ్డాడని చెప్పానుకదూ! అయిదు 

గురిని అయిదు బాణాలతో కొట్టా డతేడు. వాళ్ళరథాలమోాద ఎన్నో 

అన్ని బాణాలు గుప్పించాడు. అయి కుగురితోనూ అయిదు ఘాపా 

లయి పోరాడాత. ఉపవాండవులు అయిముిషహా అయిను "లేచుల్లాగ 

అతశ్ణి పట్టుకున్నారు. (కొతక్రీ రి అతడి గురాలు కూలగొట్టాడు. 
(శుతసోముడు అతడి ధనుస్సువిరిచే శాడు. (పతివింద్యుడు అతడి జెండా 
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చీలిశలు చేసేశాడు. శతానీకుడు అతడి సారథిని చంజేశాడు. (కుత 

శీనుడు అతడి కంఠమే ఉత్పరించేళాడు. అయిపోయింది శలుడిపనిం 

అల౦బుసుడు 

“ నేను లేకపోయాను కనక మాలఅన్నని బకాసురుణ్ణి చంచేశావు. 

భీమా! నా దగ్గిర నీ ఆటలు సాగవు” అంటూ పిడుగుల్ని మించిన 

బాణాలు భీముడిమోద రువ్వుతూ వెళ్ళాడు రువ్వశృంగుడి కొడుకు 

అలంబునుడు. మొదట ఆ బాణాలు తగిలి మూరృపడిపోయాడు 

భీముడు, కాని అంతలోనే 'తెలువుకున్నా డు. వవోస్ర్తాలు(పయోగించి 

అలంబునుణ్ణి చెడామడాకొశ్లేశాడు. అతడివొళ్ళుతూంట్లుపడి పోయింది: 

పెద్దకాటుకళెండలా వున్న అతడిశరీరం గాయాలతో, పూసిన 
మోదుగు చెట్టులా అవ్రవీంచిందిం 

మాయ చెయ్యడం లంకించుకున్నాడు అలంబుసుడు. ఉ(౫ మైన 

శరీరంతో ఎటుచూస్తే ఆటు అవుషపించా డతడు, లెక్క... లేనంత 

రాతససేన పుట్టించాడు. నెత్తురునదులు పారించాడు. 

కళ్ళల్లో చింతనిప్పులు కక్కా-డు భీముడు. ఘోరమైన బాణాలు 

గుప్పించాడు. మాయా గీయా మూయంచేసి, అలంబుసుక్ణి తరిమి 
తరిమి కొట్టాడు. 

ఇలా మినవాళ్ళలో నట్టిగట్టి వాళ్ళు వోడిపోడమూ, చచ్చిపో 

డమూ చూసి మనసేన ఇదురుమదురయిపోయింది. అదంతా చూసి 

నెత్తురుకక్కు.తూన్న కళ్ళతో అందరినీ దాటి ముందుకి వెళ్ళాడు 

(దోణాచార్యులు. సాత్యకీ మొదలైన ఏరులమిాద [(కూరయమైన 

బాణాలు కురిపించాడు. ఒక్క అడుగైనా నాళ్ళు వ్యూవాంలోకి 

చ్"చ్చుకురాకండా అడ్డుకున్నాడు? 

59 



1764 వ్యావవోరి కార(ధ నహాోభోరతం 

[దోణుడు అలా వెళ్ళగానే పెద్ద పడటొబ్బలు'పిడుతూ. పరి 
గత్తుకువచ్చాడు. భుటోత్య చుడు. అతను రావడంతోనే అడ్డంగా 
వెళ్ళిపడ్డాడు అలంబుసుకు. "బాగా సానపట్టిన బాణాలు జడివానలాగ 
కురిపించాడు. వాటిని ఎదుర్కోడానికి రథం వురికించాడు సాత్యకి. 
కాని అతణ్ణి వెనక్కి. తో నేస్తి అన్నిచాణాలూ తానే తుక్కుకింద 
కొస్తేశాడు ఘటోత్క చుడు, పెద్ద చక్రం తీసి విసిరాడు అలంబు 
సుడు. గద వేసి దానిని గుండపిండి చేశేశాడు ఘటోత్కచుడు. ఆగుండ 
మిాదపడి కందిరీగలు పొడిచినంత పనయింది 'సె న్యాలికి. తనచ్మక్రం 
వ్యర్థ మయిపోడంతో నే రకరకాల శకులు విసిరాడు అలంబుసుడు, 
వాటన్నిటినీ నెలవంక బాణాలు వేసి నరికేశాడు ఘటోత్క చుడు. అలా 
ఆఇద్దరు రాతనులూ ఎన్నో ఆయుభాలతోనూ, ఎన్నో మాయో 

పాయరూలతోనూ, ఎన్నో మూాయరూ పులతోనూ యుద్ధం చేశారు. 
కొండాకొండా కించామిోచదా పడితే ఎలావుంటుంది, అలా దెబ్బలాడారు 
వాళ్ళు. భూమి గజగజలాడిపోయింది. అలంబసుడి ఆగడం చూసి 
పాండవులు నలుగుహవా అతడి వొంటినిండా "బాణాలు నాటించార్కు 
మాయాబలంతో అతడు వాటిన్ని టిసి తప్పించుకున్నాడు. దావాన్నీ 
నించి బెటపడ్డ మదపు జేనుగులాగ పాండవుల బౌగణాగ్ని నించి 
ట్రైటపడి పెడబొబ్బలు “పెట్టాడు. సందచూసి భీముడిమాద పాతిక 
బాణాలు గుప్పించాడు. ధర్మరాజుమిోా చా, (దౌొపదిళొడుకులమిా ద్యా 
ఘటోత్కచుడి మొచా తలా అయి దేసి బాణాలు తగిలించాడు. 
నకులిడి మి న డబ్బయిమూడు బాణాలెనా కుము రించాడు, పెద్ద 
సింహానాదమూూ చేశాడు. 

పాండవుల్యూ- ఉప పాండవులూ, ఘటోత్క._చుడూ- ఇంతమంది 
కలిసి అలంబనుణ్లి బాణాలతో కప్పుమేశారు. అంతమందితోనూ 
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వొక్క-డే వళోరాహోోరీ పోరాడాడతకు. ఇంతలో ఘటోత్కచుడు 

అతడిసారథిని నరికేశాడు, అతడి రథమూూ ముక్కలుచేసేశాడుం 

రథం పోయినా రవంతా జంకటేదు అలంబుసుడు. బోరవిరుచు 

కుని క్షిందికి దూకేశాడు, మాయచేసి బాణవర్షం కురిపించాడు. టో 
త్క_చుడూ రథంమోంచి కిందికి దూకాడు, అతడూ వమూాయబాణాలు 

పుట్టించాడు, అలంబుసుడి మాయభబౌాణవర్షం మాయం చేసేశాడు, 

ఉడ్డోలమైన గదతీసి అలంబుసుడిమిోదికి విపిగా డతడు, పిడుగులా 

తగిలింది గద. కత్తీపుచ్చుకుని ఆకాశంమిోాదికి ఎగిరిపోయా డతేడు* 

ముటోత్క_చుడూ క్షత్తిపుచ్చుకుక్నాడు. అలంబుసుడి వెంట ఆకాశం 

మోాదికి ఎగి రాను. 

పెద్ద సుడిగాలిలోవడి తిరుగుళ్ళుపడ్డ నల్ల మేఘాల్లా గ, ఎరకోసం 
పోట్లాడే డేగల్లా గ అలంబుసుడ్యూ మటోత్క_ చుడూ ఆగాశంమిోద 

చిితచిితగతులతో పోట్లాడారు. పోట్లాడి పోటాడి నేలమీాగకి 

దిగారు, పెద్దపు ంల్లాణ కింద వొకి ళ్ళుమోద వొ ళు కలబడ్డారు 

ఇద్దరూ ర కృస్నానాలుచేశారు, ఒక ళృక్తంఠం వాకళ్ళు గురి పెట్టుకుని 

కత్తులు విసురుకున్నారు. క్షత్తీ కత్తీ అకేలుమన్నాయి. మండుతూ 

కింద పడిపోయాయి. 

ఉభయులూ మన్న యుద్ధ మూరగరంభించారుం ఒక భ్ళమిాదికి 

వొకళ్ళు ఎగబడ్డారు. ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టుకున్నారు చప్పున విడిపోయి; 

మళ్ళీ వొకళ్ళకొకళ్ళు వొడిసిపట్టు కున్నారు. ఒక ళృనొకళ్ళు వొడుచు 

కున్నారు. గుద్దుకున్నారు. బెవో బాహి. కఛాకచ్సి ముష్టామున్టీ - 

కొట్టుకున్నారు. ఉభయశేనలకీ దిగుల్లుపుట్టించారు. .పోట్లాడి పోట్లాడి 
అలంబుసుడు అలిసిపోయాడు. అనణ్ణి కిందపడేసి ఘటోత్కచుడ 

గుండెలసోాడ కూచున్నా డు. ముకుకుల నో తొక్కాడు, మోవచేత 

మో: పొడిచాడు... వీడుగుల్లాగ పిడిగుద్దులుగుద్దాడు. తొడలూ, ఎను 
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కలూ వొక్కసారి పొడిపొడి చేసేశాడు. ఈత ధాన్యం నూర్చినట్టు 
అతణ్ణి చేలపెట్టి, కాళ్ళతో తొక్కే_శాదు. చిితవధచేసి చంపేశాడు" 

సింవానాదంచేశాడు, తూ ర్యార వాలు గింగురు మంటూండగా వెళ్ళి 

ధర్మ రాజుకి అభివందనం చేథాకు. సంతోవచి తృంతో అతణ్ణి ఆలింగనం 

చేసుకున్నాడు ధర్మరాజు. ఒళ్ళునిమిరి శిరస్సు ముద్దాడాడు. మెచ్చుకుని 

అశీర్వదించాకు. 

ధృత రాష్ట్రుకు ఏ ఘటోత్క- చుడికి అడ్డుపడవచ్చిన సాత్యకిని 
(దోణాచాగ్యులు ఎదిరించా డన్నావు కదా! యముడిలాంటివాడు 

ఆచార్యులు. ఇద్దరికీ "బాగానే పడివుంటుంది కాని వూరికేపోదు. 
చెప్పు, సంజయా |! వాళ్ళయుద్ధం ఎలా జరిగిందట ! 

నంజయుడు 3 తీనమిదికి రాగానే సాత్యకి వొక పాతిక కుప్పె 

కోలలు (అలుగులులేని బాణాలు) (దోణుడిమోద (పయోగించాడు, 

అవన్నీ భరించేసి, బంగారంతొడిమల బాణాలుమూడు పూనిపూని 

కొట్టాడు (దోణుడు. మూడూ సాత్యకికవచం దూసుకుపోయాయి. బరి 

కోలచూవిన వనుగులాగ చృరుమున్నాడు సాత్యకి, ఒక్కవూపుని 
యాభై బాణాలు గుప్పించాడు. ఆచార్యుడి వొళ్ళు మంటలుపుట్టిం 

బొడు. ఆవేశంతో వూగిపోయాడు (దోణుడు. ఎంచిఎంచి తొ మ్నిది 

బాణాలు సూటిగా సాత్యకి ఎముకల్లో కీ కొట్టాడు, ఒంటినిండా వొక 

వందబాణాలు నాటించాడుం త వరతోలు. ఆడలేదు. సాొత్యకికి. స్ 

కుమాళ్ళ సంత “పానికి పట్టపగ్గాలు లేకపోయాయి. అవి కేకలు కావు. 
అవి సింవానా దాలు “కాను. f= కోలావాలంచేనేశారు మన వాళ్ళు. 

అదంతా నిన్నాడు ధర్మరాజు సాత్యకి అవస్థా చూశాడు. 

“నాత్యకికి సహాయపడండి?” అంటూ భృష్టద్యుమ్నుడూ మొదలైన 

యోాథధులికి చెయ్యివిసి రాడు? పి జ విల్లాడు తాడుకట్టి టై పిట్టని హీంన పెట్టి ఆడు 

కుంటున్న ట్లు (దోణుడు నాత్యకిని వేధిస్తున్నాడు భీముడితో కలికి 
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మారం తా ద్రోణుణ్ణి చుట్టుముట్టండి” అంటూ తొందరచేశొడు. ధర 

రాజు అలా చెయ్యివిసరడ శు తడవు వాళ్ళంతా వొక్కసారి aX 

బడ్డారు. సాత్యకిని వెనక పెట్టి (దోణుణ్లి ముట్టడించారు. 

వాళ్ళందరూ రావడంవోశే విందుదొరికీనట్టయింది (దోణు 

డికి. చిరునవ్వు నవ్వుతూ ధనుర్భాళాలికి పని చెన్నా డతడు, ఆవ్రా 

పుని పాతికమంది పాంచాల యోధుల్నీ, వందమంది ేకయుల్నీ నరికి 

పారేశాడు. తక్కీన పాండవనేన బురదలో కూరుకుపోయిన వనుగు 

మందలా అయిపోయింది, (దోణుడి బాణాల ముందు. 

సాత్యకీ ! ఆఅరునుణి కొపాడు 
జ ణ 

మహారాజా, దోణుడిధాటికి పాండనసై న్యం భరించ లేకండా 
వున్న నమయంలో అక్కడ (శ్రీకృష్ణుడి పాంచజన్యం ధర్మరాజుకి 
వినిపించింది. పొంచజన్య మేమో వినిపించింది. కాని అర్జునుడి గాండీవం 

ధనువ్హంకారంమాతత్రం వినపడలేదు. చాంతొ' గుండెల్లో చెయ్యిపెట్టి 

కలిచినట్టయింది ధర్మరాజుకి, కరుకు. డే వెళ్ళాడు తము డు? గద్గదిక 

పడ్డ గొంతుకతో సాత్యకిని దూసి అన్నా డతడు - “అదిగో అటు 
వ్యూవాంలో దుమ్ము పెచ్చు. లేగుతూవుంది. పాంచజన్యం జోరుగా 
మోగతూవుంది. కొరవాధముల చేతుల్లో పడిపోయాడో వమో 

తమ్ముడు! నువ్వుతప్ప, ఈఆపడలో అడ్డువడే బంధువు మరొకడు లేడు, 

అన్నా, సాత్యకీ ! నన్ను బతిమాలుకుంటాను. చప్పున వెళ్ళు; 

సీ సన్నేహితుడూ; గురువూ కదూ అగ్జుకుడు. సమయం వచ్చినపుడే 

క్ దా, ఉత్తములు సాయపడ తారు! సమయం వచ్చిం దిప్పూడు. 

యుద్ధంలో బంధుమి([తులికి తోడ్పడడం భూమియావత్తూ (కానా 

లికి దానం చెయ్యడంతో సమానమంటాకు ధర్మం తెలిసిన "పెద్దలు. 
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అర్జునుణ్ణి కాపాడమంశే కృమ్ణుణ్ణ్లే, నన్నూ, నా వాళ్ళందరినీ కాపాడడ 
మన్నమాట. బాబూ, సాత్యకీ అర్జునుణ్ణి కాపాడు. 

అసం జీవూంలేదు, అర్జునుడు ఆపదలో వడిపోయాడుం అశ్వ 

శ్ఞామా, కర్ణుడూ శల్యుడు, కృపుడూ్యూ భూరి,శవుడూ - వీళ్ళంతా 
శ్షతుభయంక రులు. జయ(దథుణ్ణి. ఎలొాఅయినా కాపాడాలని వీళ్ళం 

దరూ తమ్ముడిమిాద విరుచుకుపడిచ్రుంటారు. స్పవ్ష్సంగా అవువిస్తూనే 
వుంది నాకు. అయ్యో, తమ్ముడి ఆ మొహూమూ, ఆబుజాల్యూ ఆశరీ 
రమూ- సాత్యక్సీ ఎనరమైనా ఎక్కడైనా చూస్తామా! వం తల 
పెట్టాడో జేవుడు ! వందారి ? వమవుతుందో ? 

“దె (తవనంలో తేము దు చెప్పాడు - “సాత్యకిసవాయముం'ే 
చాలు, శకువుల్ని ఇక్లేగాలి చేస్తారు అని, అదిగో, దానికి తగినట్టు 

చొప్పన వెళ్ళు. కము డ్యూ నువ్వూ పరమాప్తులు. మీారిద్దరూ వుం కు 

ఎంతటిపనికై నా వెనకాడ డతడు. సిన్నేహోనికి మచ్చలేకండా వెంటనే 
జెళ్ళాలి నువ్వు. దయతలచి - లేదా బంధుక్యం మాలోచించి _ 
కాదంటే భుజబలం స్మరించి - అర్జునుణ్ణి రశ్మి ంచడ మే కర్శవ్యం నీకు. 
అతడికి మరోలాగ అయిందో! నాకు వేశీ ౫ కేముంది చెప్పూ ! అందు 
కని అన్నివిధాలా అతడికి తోడ్పడడం అవనరం నువ్వు. మవోను 
భావా ! “పాండవులికి పెట్టనికోట సాత్యకి, ఆమితబల ఖాలి. అత 
డంటూ వుంచే వాళ్ళని గెలవడం సాధ్యంకానిపని" అంటారు శతు 
వులు, అదిగో ఆమాట నిజమని రుజువు చెయ్యలి. కృష్ణుడూ, అకు 
నుడూ ఇద్దకూ గురువులే నీకు. నీ గురువులు ఇద్దరికీ గురువుని - పెద్ద 
వాలి, నేను. వాళ్ళ ఆపదకి అడ్డుపడమని నిన్ను (ప్యాస్తున్నాను, నా 
పరమ్మాప్రార్థ న మన్నించు, శకటవ్యూవాం చొరబడు. నీ బాణాలబలం 

చూూకించు, చప్పూన తమ్ముణ్ణి కల్లసుకు ని నావ్యాదయ తాపం చల్లార్చు. 
రాజులు యావన్మండీ నిన్ను వె చ్చుకుంటాయి” ఉన్నా చు. 
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కంత ఇల్రా స్వాప్పాలా శపుహారాజూ," అంటూ అందు 

కున్నాడు పొత్యకి - “నువ్వన్నది ఆతురాలా నిజం. అర్జుశుడికోసం 

యుద్ధంలో (పాణాలు చాచుళోను చేను పైగా నువ్వు ఇంతగా “చెప్పి 

పంపుతూవుంజే వూరుకుంటానా! అయి తే, జయ, దథవధకోసం బయలు 
చేరుతూ అన్నయ్య వింటూండగా నాతో అర్జునుడు వం చెప్పాడో 
టెవు తాను విను ౬ “సాత్యకీ, మనం తప్పకండా గెలుస్తాం. ఎన్నో 

శుభోశకునాలు కనిపిస్తున్నాయి. నేనేమో నా(పరిజ్ఞ పూ ర్పొకోసం వెళ 

తాను. నువ్వుమా[తం ధర రాజారతుణకోసం వుండాలి. వమంటావా? 

జయ(ధథుక్ణో చంపడం ఎంతే అవసరమో, ధర్మరాజుని రశ్చీంచుకో 

డమూ అంతే అవనరం మనకి. అంచేత.వాకటి నేనూ, 'వొకటి నువ్వో 
పంచుకోవాలి. అే' ధర్యం, నువ్వువుంశు నేను వున్నై భావిస్తాడు 

అన్నయ్య. నాకోనం నుక్వేమా భయపడకు. నాకోసం (శ్రీళ్ళమ్షు 

డున్నాడు. నా-బ్య,ద ఈగన్నా వాలదు. అయి శే, 'అన్న య్యదగ్గిర 

ఈయన లేడు కదూ! నోవ్వేవుండాలి. (బహ్మాండమైన పరా నవం 

తుడు (దోణావార్యులు, తెలుసుకదా నీకు! అంచేత అన్ని విధాలా 

రాజరతుణకోసం వుండాలి నువ్రకి అన్నాడు, ఆతడిమూట (ప కారం 

నితశ్నేవం కనిపెట్టినట్టు "వాయ్యికళ్ళతో కినిగుడుతున్నాను నిన్ను. 
(దోణుడు తాను 'అన్న ళతపనీ చేశాడో, అద్దునుడు జయ, దథుణ్ణి 

చంపినా (ప యోజనం. 'శేకండాపోతుంది. అదలావుండన్సీ అనవసరంగా 

తగనిబెంగ మచనులో పెట్టుకుంటున్నాను నువ్వు, వనుంచే శ్రీ, కృష్ణుడు 
సారథిగా వుంకు, విజయుడైెన అర్జునుడి రథానికి ఆడ్డుండదని 

'తెలియనివిపషయం కనకోనా? ” 

“అది నిజమే అనుకో” _జుళ్ళీ అందుకున్నాడు ధర్మరాజు - 
“అయినా నన్ను కానుకుని ఇక్కడ వ్రండడంకింకే అష్టును డిదేగ్గిరికి 

వెళ్ళడ మే అవసరమని తోస్తోంది నాకు, నువ్వు వెళ్ళగాణే నీ జరట 
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ఫీముడూ వస్తాడు. అర్జునుడు శ్లేమంగా వుంటేనే మనకి విజయం. 

ఇక్కడవచ్చిన (ప మాద మేమి లేదు. |దుపదుడ్యూ విరాటరాజూ, 

*శీకయులూ ఉద్దండులు. (చావదికుమా ళ్ళు ఉగ మూర్తులు. ఘటో 

త్కచుడూ, శిఖండీ దురంధరులు, ధృష్టద్యున్ను ఉమాట పప్పే 

అక్క-ర లేదు. (దోణవధకోస మే అగ్ని గుండంలోంచి పుట్టుకు వచ్చా 

డతడు. తక్కిన వాళ్ళూ (జహ్మాండ మైన బలశాలులు ఎంతోమంది 

వున్నారు. అంచేత నావిమయం  నందేహామక్క-రలేదు. ధృష్టద్యు 

మ్నుడు వొక్క_డే చాలు (దోణుత్లో శాసుకుం దికి,”” 

ధర్మరాజు అలా అనడంతో నే కొంత సేపు ఆలోచించాడు 

సొత్యకిం “అర్జునుడిదగ్గిరికి వెళ్ళడం పౌరువలోపం కాదు. ఈయనా 

ఇంత బలవంతపెడుతున్నాగు. సనక్కే వెళతాను” అంటూ నిశ్చయం 

చేసుకున్నాడు. 

“నీర శ్త్రణకీి బాధలేక పోతే ఇక కావలిసించేముంది!” ధర్శ రాజు 

ముహాం చూస్తూ అన్నాడు సాత్యకి _ కన్తిదిగో ీరీధ్యనులతోన్యూ 

గు(రాల సకీలింపులతోనూ కోలావాలంగావున్న కొరవ సేనలో ఇశ్చ్వ 

చొరబడతాను. సేన సేనంతా తీన్తారుచేనేస్తాను, (కోధంతో సము[దంలో 

చొరబడ్డ పెద్ద లిటుంగలంలాగ (దోణుడి సేనలో వురుకుతాను, అర్జును 

డికి భయపడి జయ[(దథుడు దాక్కున్న చోటికి వెళతాను. అర్జునుడికి 

సాయవడ తాను. అర్జును డున్నచోటు ఇక్కడికి మూడుయోజనా 

లుందనుకుంటాను. ఈమధ్య వ్యూవాంలో అదిగో వేలువేలు వనుగు 

చేన కనిపిస్తోంది దానిపేరు అంజనకం. మేఘమాలికలా వ్రుందది. 

యుద్ధమంశు పడిచచ్చే మ్లేచ్చులెన మావటీళ్ళు పురుకొల్పుతూ 
వ్రంకు జంకడమే ఎరగవా ఏనుగులు. ౩ వాటిని వాతవాంరిన్హే కాని 

ముందుకి పోలేం. అదిగో నేల ఈనినట్టు కనపడుతున్నా శేణాళ్ళని రుక్న 
రథులంటారు, (తిగర మె నికులు వాళ్ళు. రథయుద్ధమన్నా, 'క త్తి యుద్ధ 
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మున్నా, ము ఫ్రీ యుద్ధ మశ్నా మొనగాళ్లు. కర్గ్దుడిమాటమిోాద డు శాన 

నుకితో వున్నారు వాళ్ళు. కస్పుడంకే (వాణంపెడ తారు. అంచే తే 

అర్జునుడితో వికోధం ప్రైపన్నారు. చాళ్ళపని వట్టిక్తేవేశాని అక్టు 
నుణ్లీ చేరడం పడకు. అదిగో ఆతవాత అవుపిస్తున్నాయీ ఆవి కిరాతు 

'లెక్కి.న వనుగులు వీడువంవలు, దృఢమైన కవచాలళో వున్నాయవిం 
లోగడ దిగ్భిజయమప్భుకు కీరాత రాజు (పాణభికు వేసుకొని అగ్గునుడికి 

సమర్పించిన నవి నీఅడుసులికి మడుగులొత్తుతూ వుండేవి. కాలవెప 

రీత్యం 1 అవే ఇవాళ సతో యుద్ద: నీధ్గపడ్జాయి. వాటిమిోది కీరా 

తులు వహ్ని యూనులు. వన గసలతోసవో వాళ్ళని హాత వాయుస్తాను 

చూడు ! తరవాత అగిళశో ఐరావతాల్తా అవుపిస్తున్నాయి,. దిగ్గజం 

అంజనం వంశంలో పుట్టిన మహో జాలు. ఉత్త మపర్వతంనించి తీవ 

దస్యులు తెచ్చిన వవి. నోయోనులూ నరయోనులూ అయిన మ్లేచ్న 

పీరులు వాటిమిాద వున్నా రు. పెద్ద పాగలా అఫువిసున్నాయి వను 

గులు. అదిగో బంగారంజెండాలతో కాంభోజరథిగులు. లెక్మా-జమోా 

లేకండా వున్నారు వాళ్ళు. ఈరాణువనంతా కాండివి శాగ్చిచ్చు 

కాల్చినట్లు ఎలామాడ్చ్చేన్తానో చూడు, శక్క యవన, మేద, కాంభోజి 

చీనలతో బాగానే పడుతుంది భేటీ, ఇవాళ నాకు. 

“నిఆశ్ఞే దీపం. ఈశ (తుబలంచీకట్లు దానిముందు వమాతం! 

దూరమనుకుంటున్నా వే మో 1! ఆసంచేవాం వమో అకార వేము నీకు 

శ తువుల కొవ్వు అడిచి మరీ వొదిలిపెడ తాను. జయ(దథుడి వధికోసం 

సాగుతూన్న అ్యునుడు సెబాన్ అన్నట్టు యుద్ధంచేస్తాను. 
“అయి తే, నాశ రాలూ, సా౭ధీ బాగా దావాంతో వున్నారు. 

వీళ్ళని సేద దీ ర్చాలి ముందు. ఆయుధాలూ వాటితో రథం బా7గా 

సన్నావాంచేయాలి. మామ్మూలుకంకే అయిదు రెట్లయినా కయా 

ఛాలు సెట్టించాలొ అన్నాడు, 
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సంతోమీంచాడు ధర్మరాజు, తగిన వాళ్ళని నియమించి, సాత్యకి 

గురాలికి నీళ్ళు పట్టించాడు. మంచిదానా పెట్టించాడు, బాగా మా లీసు 
వేయించాడు, దారుకుడి తము డన సాత్యకిసారథికీ మంచి భోజ 

నమూ ఆడీ వర్పాటుచేయించాడు. భోజనాదికాలు ముగించుకుని 

సారథి సమ_స్తమైన ఆయుధాలతోనూ రథం సిద్ధంచేశాడు. రథానికి 
దివ్యమైన సింవాపతాకం తగిలించాడు. 

ఇంతలో సాత్యకి స్నాననుూ అదీ ముగించుకున్నాడు- ఆప్యాయ 
మైన శై లాతకమధువు పానం చేశాడు. అతడికళ్ళు శింపుల్లా (పకా 

శించాయి తృప్తిపడి వచ్చి ధర్భరాజుకి పాదాభివందనం చేశాడు. 
అతశ్లి గుచ్చి కౌగలించుకున్నాడు ధర్మరాజు, గెలుపు సాధించుకు 

రమ్మని దీవించాడు. 

పెళ్ళికి బయలు చేరినట్లు బయలు బేరి రథ మెొకా,-డు సాత్యకి. 

ఎక్కు. పెట్టిన నిల్ల ఎంచిపెట్టిన బాణాలూ తొడలమిోాద పెట్టుకుని, 

రథంమిద కూచున్నాడు. 

రథం కదిలేసమయానికి భీముడు అన్నగారికి (పణామంచేసి 

సాత్యకితో బయలు చేరడానికి సంసి ద్దుడయాడు. 

“నువ రావద్దు” ఫీముకి వారిస్తూ అన్నాడు సాత్యకి కా 

కళ ఈ్మజేన దాటి వెళ్ళడం నావొక్క-డికీ వమంత కవమని ! నువ్వు 

ఇక్కదే వుండు, (దోణుడివల్ల ధర్శరాజుకి వఆపదా రాకూడదు 

అన్నాడు. 

“అయి తే సెక్సి అన్నాడు ఫీముడు - ఈ నేన్స రాజరశ్ష ణ 

కోసం యిక్క-డే వుంటాను, నువ్వు అ(పమత్తుడ'వై వెళ్ళు.) 
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“స్ అంతవాడు సహాయముం'కే ఇక నాకు ఎదురెవరు? కల 

కల్లాడుతూన్న మొహంతో అన్నాడు సొత్కిక్ - “అరువుకు జయ 

దథుకి తల తెగయ్యగానే గంతులేన్తూ వచ్చి నిన్నూ, మీ అన్ననీ 
శాగిలించు కుంటాను.” 

అలా భీముణ్ణి ఆపి లేళ్ళమందచూాసిన పెద్దపులిలా నీసేన 

చూస్తూ నడిచాడు సాత్యకి, 



దోణపర్వ౦ 
jy” 

a (0) 

నాలుగో ఆశ్యాసం 

సాత్యకి శకటవ్యూహంలో చొరబడ్డాడు 

ధృత రాముడు ; అయితే నంజయ్యా అర్జునుణ్ణి కలవడానికి, 
ty 

మనవాళ్ళు వొడిలేశారూ సాత్యకిని ? 

నంజయుడు వ అడే చెపుతున్నాను, విను చిన్న మరిదిని 

తమ్ముడిదగ్గిరికి వెళ్ళమని, అతకి వెన కాలే (దోణుడిమోాదికి తరుము 

కుంటూ వెళ్ళాడు ధర్మ రాజు. ధృష్ట కుమ్ము కు గర్వంగా గాంతెర్తి 

పాండవ సేన పురికొల్పాకు. పొలోమని వాళ్ళు రావడంతొనే మన 

వాళ్ళూ ఉ బేకంతో కల.డ్ఞారు. అయితే, సాత్యకి ఎదటియుద్ధం 

జారుణమయిపోయింది. తీలలూ్యూ, చేతులూ, కాళ్ళూ, తొడలూ 

మొలల గుండెలూ = వీటితొనే నిండిపోయింది నేల. భరించ లేక 

పోయింది మో సేన, సంక్షో భ పడిపోయింది, చెనుకుముదురయి హోయిందం 

అలా చెదిరిపోతూవున్న మూకలికి అడ్డంగా వెళ్ళాగు వొక వమగురు 

శూరులు రాజులు. వాళ్ళ వముగురినీ లిప్తలో యముడిదగ్గి6కీ పం్తే 

ఇాడు సాత్యకి. వాళ్ళ పాటు చూసి తక్క నరాజులు పిరికిమందు పుచ్చు 

కున్నారు. అప్పూడు (దోణాచార్యులే సీంవాంలా వెళ్ళి సాత్యకిని 

ఎదిరించాడు. వెళ్ళీ వెళ్ళడంతొ నే వకు వౌణాలు అతడిమాూద నాటిం 

చాడు. అసలే కొ_త్రశత్సాహంలో వున్నాడు సాత్యకి, తానూ వడు 

ఛాణాలు వేసి (ద్రోణుణ్ణి చురచురమనిపించాడు. మరో అరుబాణాలు 
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వేసి - సాక్యకిస్కీ అతడి సారథిస్కీ అతడి నాలుగు గుటరాల్నీ కొట్టాడు 

(దోణాచార్యులు. 

మూూరెడెక్తు లేచాడు సాత్యకి. పదీ, ఏడూ ఆయా, ఎనిమిదీ, 

పద్జెనిమిదీ వాడి వాడి'బౌణాలు- వరసపెట్టి (దోణుడిమోద తగిలించాడు, 

నాలుగు చాణాలుకొట్టి గు రాల్నీ, వొక కళ బాణంతో సారథినీ కీచుకీచు 

మనిపించి, సు పర సోము: అరికాళ్ళ్యమంట _ నెక్నికెప్కాంది 

(దోణుడికి . 

నాచేతిచేవ చూసి సీగురువే వోడిపోయి పరిగెత్తాడు, కత్తుల 

లాంటి బాణాలతో సాత్యకిరథం కప్పెడుతూ అన్నాడు (దోణుడు అలా 

“వక్ర నువ్వా నన్ను మించిపో తావు! ఎలా నిన్ను ఏడు చెరువులనీళ్ళూ 

తాగిస్తానో చూద్దువుగాని” అన్నాడు. 

“ఇంతమాట అనాలా?” సాకూతంగా అన్నాడు సాత్యకి - 

“ధర్శరాజుపంపాను, అముడిదగ్గిరికి వెళుతున్నాను. ఆలస్యమవు 

తోంది అన్నుగహించు, అనుగహించడ మే పెద్దలధర్మం. మాగురువు 

మార్లమే నేనూ అనుసరిన్తాను” 

ఎలాఅయి శా ఆ చార్యుణ్లో తప్పించుకుపోడ మే క రృవ్యమని 

నిశ్చముం చుకున్నా డశడుం 

శ(దోణుడు మనల్ని పోనివ్యడు? సాంథిశో అన్నాడు 

సాత్యకి = “ ఈసుపటి మరీ వోట్లాడ లతౌయు. (ఆలస్యం చేశామా అసలు 

చెడుతుంది. ఇకర్ణి 'తక్సించును వోవాలి. అదిగో చాహ్రిక సేన, అదిగో 

అంగ సై న్యం, అల్ల దనో దాశ్నీ శాత్య నేన. ఏటిలో వేజెిలో అయినా 

వౌక సందుచూసుకుని చొచ్చుకుపో దాం. అడుపడ డ్డ వాళ్ళని అంతం 

చేసస్కి చిక్కుపెక్తేసి చిందరవందర చేసేసి దూసుకువో డాం” 

అన్నాదు. 
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“సం య్య” అన్నాడు సారథి. (దోణుణ్లి వొకపక్క తప్పించి 

రథం పోనిచ్చాడు. *ఆగూ” అంటూ తీవమైద బాణాలతో వెంట 

వడ్డాడు (ద్రోణుడు, అటు చూడకండా అంగ చేశ సె న్యం చీల్చుకుంటూ 

సింవాంలాగ లోపలచొచ్చుకుపోయాడు సాత్యకి, కృత వర 2 అతక్లి 

డీకొన్నాడు. ఆరుబాణాలు అతడి కవచం దుసెళ్ళిపోయినట్టు కొట్టాడు. 

నాలుగు గురాలమోాదా నాలుగుబౌణాలు నాటించాడు, 

కృతవర 2 కలగ జేసుకోడంతో శు (దోణుడు ఆగిపోయాడు, 

సాత్యకిని వొదిలేసి ధర్శరాజుమిదికి వెళ్ళాడు ధర్శరాజురూదికి 

వెళ్ళడ మేమో వెళ్ళాడు సాత్వ!ిదిక్కుు వొక కంట కనిపెడుతూ నే 

వున్నాడు, 

కృత వర్శ తనమీదికి రావడంతొ"నె బాగా పదును పెట్టిన 

బాణాలు పదహారు అతడిమిద తగిలించాడు సాత్యకి. కోపంతో 
అగ్ని శిఖలా లేచాడు కృత వర్శం లెక్కలేని బాణాలు సాత్యకివొళు, 

దుసెళ్ళిపోయినట్టు కొట్టాడు. అంతేకాదు, అతడి ధనుస్సూ విరిచే 

ఇాడు. అతడిగు(రాల్నీ చెడామడా కొట్టాడు. ఉజ్వలంగా వెలిగి 
పోతూవున్న శక్తితీశాను సాత్యకి, కృత వర శ దతీణబావావుమోాద 

దారుణంగా కొట్టాడు. అంతతోనూ వూరుకోలే దతడు. ఛైర్యంతో 
మగో ధనుస్సు పుచ్చుకున్నాడు, చలించకండా, దారుణమైన బాణం 

కొట్టి కృత వర్శసారథిని చంజీశాడు. 

తడబడకండా తానే పగ్గాలు పుచ్చుకున్నాడు కృతీ వర్శ 

వొయ్య్యారంగా. కాని సాత్యకిని వొదిలిపెశ్లేశాడు. పెద్ద సైన్యంతో 
వ్యూహ ద్వారందగ్గిర తీరుముకువస్తూవున్న భీముడిమిదిక్రి వెళ్ళాడు. 

విన్నావా అదిగో అలాగ కృత వర్శని చోడ్తంచేసి, సాత్యకి ముందుకీ 

నాగాదు. 
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ధృత రాష్ట్రుశు ౩ సంజయా, [దోణుడూ, కృత వర్మా మొదలై న 

వాళ్ళు ఘోంమెన ఫస గ్యాకమవ తులు, =లాంటి మవారథుల్ని: 
సముదమంత సెం కన్ని (బహ్మాండ మైన ప రాకమంనో అర్జునుడు 

ఆలా తుక్కు.క్రింద కొకు శాడు అ జే చిత మనివిస్తూ వుంకే, “4 

సాత్యకి ఇట మీ చి్మితంగావు-ది. ఆం సాత్యకి అంత పర్మాకమం 

(పదర్శంచాడూ | 

కృష్ణు డూ, అర్జునుడూ అలా బావాుుబలంతో వ్యూహంలో 

(ప వేశించిన దుకూ, మన దొరలూ, శేనలూ కూలిపోయినందుకూ 

పాపం, గురో ఫనుడు ఎంత ఆతు5కతపడిపోవూడో కడా ! రథాలూ; 

వనుగులూ, గు(రాలూూ, పదాచులూ స వాత్యే॥ి సంవారించడం మూాసి 

తమ్ములూ తానూ ఎంత దుఃఖపడ్డారో కదా! 

సంజయుడు : నీదుర్నీతివ'ల్లే ఈ ఉపద్రవం వచ్చింది. ఇప్పుడు 

ముత్తుకుంటమూ(త్రం తప్పుతుందా ! ఏమీ ఎరగనివాడిలా నువ్వు 

విచారించడం దేనికని ? కనక స్థిరంగా విను యుద్దం. 

సాత్యకి అలా వెళ్ళి కాంభోజ సేనలో పడ్డాడు. అందులోని 

వెరుపడ మొనగాళ్ళు అతణ్ణి ఎదిరించారు. 

కృతవర్మ సారథిలేకండా రావడంచూశాడు (దోణుడు, చప్పున 

తగిన సారథిని నియమించా.ను. తన-చోట అతశక్ణి పెట్టి, సాత్యకిని వెంట 

తరనుడానికి బయలు దే గాడు. ధర్మరాజు యోధులు అతడి వెంట 

పడ్డారు. కానివొక్క-డె నా ముందుకి రాక౦డా వాళ్ళందరిని అడ్డుకు 

న్నాడు కృత వర్న. దారుణమైన బాగాలు వేసి వాళ్ళని తడజబడిపోయి 

సట్టు చేసేశాడు. ముందుకి సాగ లేక, తెల్ల మొహోలు వేసేసి, వొకళ్ళ 

నొకళ్ళు చూసుకున్నారు. వాళ్ళు. వాళ్ళని పురికొల్పుతూ, తమ్ముల 

తోనూ కుమాళ్ళతోనూ వచ్చి కృత వర్మతో కలబడ్డాడు భీముడు, 

పాండవ యమోధథధులందరూ వోొక్క- మొగిని వచ్చిపడ్డారు. భీముడూ, 
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ధృష్టడ్యుకమ్నుడూ మూ-డేనీ బాణాలు కృత వర్శమిాద వేశారు. ధర్మ 

రాజూ [(దుపకుడూ ఐదే! కరా రుం ఘటోత్కచుడు ఏకు బాణాలు 

కొట్లాకు. సహా దేవుడు ఇ5 వై అయిదూ, విరాట రాజు పదీ, శిఖండి 

ఇ” వై, ఉపపాండవులు డబృ్భమూ, నకులుడు వందా కొట్టారు. 

అన్ని బాణాలూ అడ్డుకున్నాడు కృత ఎర. అందరిమి దొ 

ఐచేసి బాణాలు అంటించాకు. భీముణ్ణి వకు బాణాలతో చుగుమని 

పించాడు. అతడివిల్లు విరిచేశాడు. పతాకం పడగానేశాడుు ఆ 

వూపుని మరో డబ్బుయి గాణాలు అతడి వొంటినండా నాటించాడుం 

చాంతో సొమ్మని తేపోయాడు భీముడు అప్పుడు అక్కూపుషట్టి వొక్క 

మొగిని కృతవర్శమిాద విరుచుకుపడ్డారు పొండవయోధు బు, 

అంతలో భీముడు తెలువుకున్నా డు, శ క్తితీసి అమాంతంగా 

కృత వర్మ్శమిాద విసి గాడు. మంటలుకక్కు-తూ వచ్చేస్తోంది వక్త్ర, ఒకే 

వొక్క. బాణం కొట్టాడు కృ వర్శం దెబ్బతో మూకుముక్క-లయి 

పోయింది శక్తి. అంతలో మరోమంచివిల్లు పుచ్చుకున్నాడు భీముడు. 

బాణంమిోాద బాణం గుప్పి?'చాడు. కృత వర్శశరీరం రకం వరదలు 

కట్టించాడు. అన్ని చెబ్బలూ తింటూనే భీముల్లే, తక్కిన యోధుల్నీ 
తలా మూడేసిబాణాలు కొట్టి కీదుకీముమని పించాడు కృత నర్మ. 

అంతమందీ వకమయారు. వొక్కసారి కృతవర్శని ముట్టడిం 

ఇవ్రారు. తీవయైన బాణాలు చెడామడా కొట్టారు. 

ఉన్నట్లు వుండి వొక గు(రఫలాడాలాంటి బాణం వేశాడు 

కృత వర్మ. శఖండిధనుస్సు నరికేశాడు. మెరుపులా మెరిశాడు 
శిఖండి. విచ్చుక త్తి విసిరాడు. కృత వర్శవి ల్లు నరికేశాడు. ఇంతలో 

పాండవ యోధులండరూ కృతవర్శని చుట్టుముట్టారు. వాడి వాడి బాణా 
లతో కప్పెన్టుశారు. వమైనా చలించలేదు కృతనర్శ. కెరిపోతు 
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లాంటి మరో ధకుస్సు పుచ్చుకున్నాడు. భీముడూ మొద్నలెన రథ్ 
కొల్ని సహాయ ఇరువులనీళ్ళూ తాగించాడు, 

శిఖండి ఇంకో విల్లు తీశాడు, ఉ్యగుడయిపోయి. కృతవర్శతో 
కలజడ్డాడు మదపుకేనుగులాగ. సింవాంగోళ్ళవంటి ఘ్లోరమైస 

బాణాలు వొక్కాబిగని తగిలించాడు కృత వర శ" దాంతో రథం 

మోద మూర్భసపోయాడు శిఖండి. రథం తప్పించుకు పట్టుకుపోయాడు 

సారథి, తీడఒడిపోతూ. ఉత్తరీయాలు ఎగరేస్తూ అచజేగోలచేసే 
శారు మస వాళ్ళు, 

శిఖండి వరార్భవోడం మూాసి, మత్స్య, వేది కేకయ దేశాల 

సైన్యాలు ఉ(జేకంతో విజృంభించాయి. దారుణమైన బాణాలు 
రుబాయి. వాటన్నిటినీ కలగుండు పెళ్లే కొడు కృత వర్మ. ఆ కొలకలం 

విన్నాడు సాత్యకి. పొండవసేన మోభ గమనించాడు. “అర్జునుడి 

దగ్గిరికి తరవాత వెళ్ళవచ్చు, ముందు ధర రాజున్నై మం చూడాలి” 

అంటూ నిశ్సయించుకున్నాడు. (దోణుడితో యుద్దం చాలించాడు. 

ముందుకి వస్తున్న వాడల్లా వెనక్కి. తిరిగాడు. రథం పరి” త్తించాడు. 

దై ఎ్రతి వర్మతో క లబడ్డాశూ, చాణాలమోాద బాణాలు గుప్పించాడు. 

సాత్యకిని చూసి పొగలేని మంటలా లేచాడు కృత వర్శ. 

మిడతలదండులా అతడిమోద బాణాలు గుప్పించాడు. 

వాటిని సగంలోనే కాము కొడు సాత్యకి. ఒక వడల్పాటి 

బాణంవేసి కృతవర్శధనుస్సు నరికేశాడు. అస  రెండుముక్క- 

లయింవో తేదో, మరి నాలుగు కూణాలు వొదిలి పెట్టాడు. అతడ 

గు_రాబు నాయినా చంపేశాడు, మరొకటి వేశాడు. అతడి సారథి 

తల ఎగరగాశేశా.బ. వెంటనే పెద్ద సింసానాదనూా వసి అతడి 

గుండెలు దడదడదలాడించాను . 
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కృతవర్శని వోడించేసి, కలకల్లాడుతూన్న మొవాంతో 

మళ్ళీ ఇటు తిరిగాడు సాత్యకి. (తిగర్తులు అడ్డుకోబోయారు. కాని 
అగ్గిలోప పడ్డ మిడితల్లా మాడిపోయారు. 

కృతవర్శ రథం లేకండా అయిపోడంతోనే వుప్పనలా వుప్పొాం 
గింది పాండవ సేన. సాత్యకి వెంట పడడంకంశేు. అఆమహోమై న్యం శకట 

వ్యూవాంలో చొరబడకండా అడ్డుకోడ మే అవసరమని భావించాడు 

(దోణాచార్యులు. అంచేత సాత్యకిని వొదిలిపెళ్టేశాడు. పొండవసేన 

చొచ్చుకు రాకండా వ్యూహాం ద్యారందగ్లిర నిలబడ్డాడు. 

జలస౦ధుడు 

(తిగ ర్హజేన వోడించి, వెంటక రుముతూ ముందుకి వచ్చేస్తు 

న్నాడు సాత్యకి. పెద్ద మదపుశునుగుతో వెళ్ళి అతణ్ణి అడ్డుకున్నాడు 
మగధ రాజు జలసంధుకు. (పవావాంలా వచ్చి పడుతూన్న సాత్యకి 

చాణాలికి ఎదురీదుకుంటూ వెళ్ళింది జలసంధుడి మదపు ళునుగప. 

సాత్యకిరథం ముందుకి రాకండా నిలి శేసిందది. ఉ(గుడిలా వురిమాడు 

జబసంధుడు. ముంచి దోొక బాణంవేశాడు. టవీమని సాత్యకివిల్లు 

విరిచేశాడు. నవ్వుతూ అరవంద బాణాలు అతడి గుండెలమూోద 

కురిపించాడు, 

నిలువునా మండిపోయాడు సాత్యకి, తటాలున మరో విల్లు 

తీశాడు. లి ప్రలో జలసంథుడి ధనుస్సు నరికేశాము. అతడు తడువు 
కునే లోపల అరవై బాణాలు నాటించాడు. 

వీసరంతా చలించలేదు జలసంధుడు, ఉడోలమైన తోవురం 

తీసి విసిరా డతడు, సాత్యకి ఎడమబుడానికి పిడుగులా తగిలిందది. 

ఆ ఉత్తరతణంలో కత్తివిస్తిర్మి అతడివిల్లూ నరికేశాడు జలనంధుడు, 
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ఉగ్గ డే అయిపోయాడు సాత్యకి. చిటికెలో మరో విల్లు అందు 

కున్నాడు. కత్తుల్లాటి బాణాలు వేశాడు. జలనంధుడి రెండుచేతులూ 

నరికేశాడు. మరోభాణంతోఅతడి తలకాయ తెశోశాడు. ఇంకో 

ఇాణంకొట్టి వనుగుని శారుమనిపించే కాడు. పెద్ద సింహనాదమూ 

చేశాడు, అక్క-డున్న్న మన సైన్యాలు యావత్తూ జజ్ఞరిల్లిపో మాయి. 

క కాపిక లె పోయాయి. 

అదంతా వొక కంటితో కనిపెడుతూ నేవున్నాడు (దోణాచా 

రులు. తనస్థానంలో కత వర్మా ముద లెన గట్టిగట్టి వాళ్ళని పెట్టి 

సాత్యకిదగ్గిరికి రథఎ బరిగె త్తించాడుం 

(దోణుకి ఆసరా చూసుకుని దుర ఇష్షణుడూ,  దుస్సృహూుడూూ, 

వికర్ణుడూ దురు శ్రఖుడూ, దు శ్శాసనుడూ, చిత నేనడూ మొదలైన 

నీకుమాళ్ళు వొక్క- పెట్టుని వచ్చివడ్లా ఏ. ధణభణ రణవాద్యాలబూ, 

శంఖాలూ మోాబించారు. మిడతలదండు క ప్పేసినట్టు బాణాలతో 

సాత్యకిని కచ్చీశారు. ఆకోలాహాలం కని పెట్టి దురో్యోధనుడూ 

వెళ్ళాడు. తమ్ములతో కలిశాడు. *ళ్తంతమందీ వచ్చారు. సాత్మకిశో 
తలవడడానికి వీళ్ళు వాలి అనుకుంటూ దోణాచ్చారులు లిన 

పాండవ సేనని అడ్డుకోడానికి వెళ్ళిపోయాడు . 

నీ కుమాళ్ళందరికీ అన్నియాపులయి పోరాడాడు సాత్యకి, 
వాళ్ళు వేసిన 'చాణాలన్ని కొట్టి పా రే శాడు. ఎన్నో అన్ని శ్రొాకకాలు 

కొట్టి వారొ_క,ల్లే ముచ్చెమటలు పోయించాడు. ఉద్దండమైన ఆవే 

శంతో వెళ్ళి కలబడ్డాడు దుర్యోధనుడు, కోడికత్తుల్లాటి ఇభాణాలు 

సాత్యకిమిాద నాటిం'చాడు. 

నవ్వుతూ వొక బాణం వేశాడు సాత్యకి. దుర్యోధనుడి ధనుస్సు 

నరికేశాడు. తీవమైన బాణా” కొట్టి అతడి వొళ్ళంతా మంటలు 

పుట్టించాడు. అన్నగారు డెబ్బలుళి నెయ్యడం చూసీ నీకుమూాళ్ళు 
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అందరూ వొక్క మొగిని మంచిమంచి బాణాలు సాశ్యకిమిా ద కుమ్ము 

రించారు. అవి వపీ తన చుట్టుపక్క-లికి రాకండా తీస్పించుకుంటూ 

యుద్ధంచే కాడు సాత్యకి, నీకుమాళ్ళని (పతివొక్క_జ్తీ అయి జేసి దృఢ 
మైన బాణాలతో కవ్యూూకెన్యూ మనిపించాడు. దుర్యోధనుడి రొమ్ము 

మోద ఎనిమిది పికుగుల్లాటి బాణాలు నాటించాడు. రతనాలు తావిన 

అతడి నాగుపాము జెండొ కిందపడ గొకే కాదు, అత డె తిన మరోవిల్లూ 

విరిచేశాడు. అతడి గురాల్నీ, సారథినీ వొళ్ళు ఇంతింత చీలిక 

లె నట్టు కొమేశాడు, గుంజె బేజారయిపోముంది దుర్యోధనుడికి, రథం 

గంతేసి అటే వుడాయించడం వుడాయించా డతడు. ఆవుడాయించడం 

వుడాయించి చి[తరథుడి రథ మెక్కేఛాడు. మన సేన టెంజేలువడి 

పోయింది. పకపకా నవ్వుతూ చప్పట్లుకొట్టాడు సాత్యకి, 

క ఖీ నర్మ ఆకోలావాలం విన్నాడు. తనరథం వురికిస్తూ వెళ్ళి 
అక్కడ వాలా. అతడికీ ముఖాముఖి తనరథం తిప్పించాడు సాత్యకి. 
ఇద్దరూ వొకళ్ళమిద వొకళ్ళు కలబడ్డారు కొరివీ కొరివీ డీకున్నట్టు. 
గట్టిగట్టి బాణాలతో కొట్టుకున్నారు. ఘోరంగా యుద్ధం చేశారు, 
క ఈ దర్ధంద్వయుద్ధంలో సాత్యకి బే పై చెయ్యి అయింది. 

యముడీలా వీజ్బంభించా డతడు, కృతవర్శ గురాల్నీ, అతడి సారధినీ 
చావు దెబ్బలు కొళ్లేశాడు. అతడి ధనుస్సు నరికేశాడు.తభత ళా చెరు 
స్తూన్న వొక బాణం కృత వర్శగం జెలు దు సె సెళ్ళిపోయినట్టు కొట్టాడు. 
జెబ్బతో చ చచ్చినట్టు మో కాళ్ళమోద బోరా వడిపో.మూ డతడు. 
అతేడు చచ్చిపోయాడే అనుకున్నాడు సాత్యకి. ఆలస్యం కాకండా అక్టు 
నుక కలునుకోవా లంటూ ముందుకి వాగాడు, 

అంతిలో నే కృతివర్శ 'తెప్పిరిల్లాడు. లేచి మళ్ళీ సర్దుకున్నాడు. 
వ్యూహం డ్యారందగ్గిరికి వెళ్ళి ఛీముడూ మొదలైన పాండవులతో 
పోల్లూ? జాడు, అదంతా కనిపెట్టి, వరిస్థిటి గహీంచేతాడు సేనాం 
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_ోణాచార్యులు. శె”ర్యశాలి సాత్యకి అలాలఅడ్లు లేక డా వెళ్ళడం 

సహించ లేకపోయాడు. “పాండవుల్ని అడ్డుకోడానికి కృతీ నవర్శచాలు స 

అంటూ మిళ్ళీసాత్యకిదగ్గిరికి వురకలు వేస్తూ వచ్చాడు. వచ్చీరావడం 

తోనే మంచి వాడివాడి బాణాలు మూడు సాత్యకి నుదుటిమిోద నాటిం 

కాడు, మూడుళిఖ రాలకొండలా కనిపించాడు సాత్యకి, 

రఖికుల్లో చెప్పదగ్గ వాడు సాత్యకి, (చోణుడి చిబ్బలు పిన 

రం ఖా లత్ము పెట్టలే దతోడు. దెబ్బకి 'చెబ్బతీస్తూ వోట్లాడాడు, 

(నూరమైన  బాొణాతు ఆచార్యుడివిాద కురిపించాడు. ఇద్దరూ 

నువ్వెంత అంట నువెంంత అంటూ గటిగట్లి బాణాలు కొట్టుకున్నారు. 
a ఇం 83 ఎ) 

జక భృగు రాలు వొక ళ్ళు రకం వరదలు కారించారు. సారథుల్ని 

కీచుకీచా వమునివింభారు, అద్భుత మైన వొ_స్తలాఘవం చూపించారు. 

ఉండివుండి టవీమని సాత్యశివిల్లు విరిచేశాడు (దోణుడ్కు 

చివాల్న దతీసి విసి రాడు సాత్యకి. పిడుగులాంటి 'చొంం'ేసి దాన్ని 

ముక్క-లువేసేశాడు (దోణుడు, మరో ధనుస్సు అందుకున్నాడు 

సాత్యకి, దారుణమైన బాణాలు వరసపెట్టి కురిపించాడు. అకాశం 

బద్దలయిపోయినట్టు ఆలె తాడు మోగించాడు, 

(వోణుడు శ క్రివిసిగాడు. అయితే ఎలాగో అది రథానికి 

తగిలి పడిపోయింది. అంతలో వొగ బాణం కొట్టాడు సాత్యకి. 

ఆచార్యుడి క కిభుజం చెొచ్చుకుపోయిం దది. 

తోకతోొక్కిన పాములా చేచాడు [దోణుడు. ఒక నెలవంక 

బాణంతో సాత్యికిధనున్సు నరికేశాడు. అతడిసారథిని మూర్చపోయి 

నట్లు కొశ్తుళాడు పగ్గాలు పుచ్చుకుని తానే సారథ్యం జీసుకుంటూూా 
శ్ర త్ర గ 

యుద్గంచేశాడు సాత్వకి. అంతపో సారథి "తెలువుకున్నా ణు. అతడికి 

పగ్గాలు 'అందెంచ్కి యభా కారం పోట్లూ డౌ ౪ నాత్యకి. ఘోం మన 
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బాణాలు (ప రెరాగించాడు. (దోణుడి సారథిని మూూర్భపోయినట్టు 

కో శు తాడు, 

సారథి మూర్చపోగా నే (దోణుడిగు, రాలు జెదిరిపోయాయి, 

ఇష్టంవచ్చినట్టు రథం ఈక్చుకుంటూ పగుతీశాయి. “*ఆపండీ, 
గురాలు పట్టుకోండీ” అంటూ (దోణుకి రథంవెంబ పరిగెత్తారు 

అక్కడున్న మన రాజులు అలా వఫలమయిపోయి పరిగెత్తుకు 

పోయింది (దోణుడి రథం, అడే షారిపోడనూ అయింది. 

తుదకి వొకదగ్గిర ఆగాడు (దోణాచార్యులు. మళ్ళీ అన్నీ 
సర్దుకుని చూసేసరికి పాంచాలపై న్యం తన సేనవిాద పడి నానావ్లో భా 
పెన్టేస్తోంది. మూకమూూకలయిపోయి పక్కొ-పక్కొ-లికి వొరెగిపోతూ 

వున్నారు తనె నికులు. వాళ్ళందరినీ పురికొల్సు కుంటూ వెళ్ళి నేనా 

ముఖంలో నిల్చుని పొండవ సేనతో యుద్ధంచేశా డతడు, 

అదిగో అలాగ ద్రోణాచార్యుల్నీ, కృతవర్శనీ, దుర్యో 
ధనుడూ మొదలై నయోనుల్నీ వోడించి ముందుకు సాగాడు సాఠ్యకిః 

“ర్చ క్ర డ్య వ్యూహంలో కృష్ణార్గునుల (ప్రతాౌపమకా, అక్కడ 

బైట భీముడూ మొనలైనవాళ్ళ చేవా - ఇవే మనల్ని గౌలివిం 
ఇాయి” చిరునవ్వు నవ్వుతూ సారథిశో అన్నాడు సాత్యకి _ 
“శ తుసేనలో చిక్కి. పోకండా టైటపణ్ణాం అదిగో అర్జురు డున్న 
దిక్కు. రథం తణాలమోావన' పోని వ్యాలి” అన్నాడు. 

దారుకుడి తముడు పగ్గాలు. సడిలించాడు. మెరుపులా. రథం 
పరిగెత్తింది. అండమైన ఆగ రాలు గాలిలా ఎగ్మిరిపోతూవ్రం శు, 
ఎంత అందంగాచ్చుందో అంత భీవణం గానూ అవ్ఫక్షించింది మో వాళ్ళకి 
సాత్యకిరథం. ఆకాశంమిాద సూర్యుడిరథంలాగ వరాడళర్యంకా లే 
దంటే నమ్మ. 
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అలా మిదపడిపోతూవున్న సాత్యకి రథం మనచజేనలోంచి 

సుదర్శను డసేరాజు అమాంతంగా అడ్డుక న్నాడు, అదిలిస్తూ, సాత్యకి 

వేస్తున్న బాణాలు తునాతునకలు చేసేసి పోట్లాడా డతడు, సాత్యక్రీ 
సుదర్శనుడూ డెబ్బలాడడం చూసి మనసేన ముక్కుమోద వేలు 
పెట్టుకుంది. 

గళ్ళ ముయ్యాా కోవం తెచ్చుకున్నాడు సాత్యకి, నుదర్శనుడి 

గురాలు చంపేశాడు, సారథిని నరికేశాడు. ఒక దారిన బాణం 

వేసి సుదర్శనుడి తలకాయ ఎ౫గరగాక్లైశాడు. 

“ఇవాళ యుద్దంలో అలిసిపోయీవు నుమా !” సుదర్శనుక్టో 

చంచీసి, తన సారథితో అన్నాడు సాత్యకి _ 4 దోణు డనే సము 

(దమే దాశుళాం. ఇక ఈరాజులినా అక్కపడతాను! వీళ్ళంతా 

విల్లకాలవలు నాకు. సారథీ, రథం పోనీ,” 

“సీప రా(కమముూ, నానై పుణ్యమూ శింటికీజత, యుద్దంలో”? 

నవ్వుతూ అన్నాడు సారథి -- “వంచయ్యగమంటావో చిప్పూ. 

ఎవరిమోాదికి రథం వురికించమంటావు” 

“ఇదిగో వనుగులూ గురాల్యూూ సైనికులూ చచ్చివడు 

న్నారు. అగి నుడు కుప్పలు పెట్టిన శవాలు ఇవీ ఈశ వాలజూడ 

పట్టుకుని మనరథం పోనీ. అదిగో (వచండనాదంతో వినిపిసోంది 

గాండీవం. అర్జునుడు నాకు (పసాదించిన అ(న్ర్రవిద్యావిలాసం మెరి 

వీంచా లివాళ. పాండవుల మోద నాకున్న భక్తీ న్నే హామూ 

(పకటించాలి. నాశేవ చూసి దుర్యోధనుడు “ఇద్దరు అర్జునులు) అను 

కున్నట్టు చేస్తాను” అన్నాడు పాత్యకి. 

సాత్యకి నోట్లోమాట నోట్రోనేవుంది - కాంభోజి యవన 

మెన్యాలు అతడిమిద పడభోయాయి, 



1786 వ్యావవోరి కాం(ధమవోభారతం 

వింటినారి పారింణాడు సాత్యకి. అనేనదిక్కు. రథం వురికిం 

బొడు సారథి, రథంకంచశు ముందు సాత్యకి బాణాలు పరిగి తాయి. 

ఎదటి వదచాతులూ, తు రాలూ, వనుగులూ వీనుగుపెంట అయాయి. 

ఆవీనుగులమోంచే మవా వేగంతో వరుగులుపెటిండ రథం, 

అలా కిరాత, శక, బర్చరు పారద్క, యవన  మొద్శలెస 

మేచ్చసేనలు వాతవా౭యర్నాడు సాత్యకి కౌరవసేన కంగ'రుపెళ్తు కాడు, 

అతడి చ్మితకవచం పులిచారలులా *వ్రపడింది. ణాలు గోళ్ళని 

పించాయి. థనుస్సు తెరిచిననోరులా కనపడింది. మహారాజా నిజంగా 

అతడు సెద్దపులిలాగే వురుకుతూ పచ్చాడనుకోం 

అర్జునుడిదిక్కు. వచ్చేస్తున్నాడు సాత్యకి, ఆనా?) “వెళ్ళి 

పోకూ” - అంటూ వెనకనించి కేకలు వినివింఛాయి. తిరిగి చూశాడు 

సాత్యకి, దుర్యోథ నుడూ, దుశ్ళాసనోడ్యూ చి(తిసేనడూూూ వివింశతీ, 

శకున్కీ దుస్సృహుడూ, దుర్రరణుడూ, (కథుడూ, మొద్నలెన రథికులు 

రభనంగా పెద్ద కేకలుపెడుతూ తరుముకు వస్తున్నారు. 

“కునరథం కొంఇిం మెల్లగా పోనీ” ఆ కలకలం పని సొర 

థితో అన్నాడు సాత్యకి - “నావెనకపడ్డ ఈసెన్యసాగరం నాబాణా 
న్నితో ఇమే ఇంక బెళ్హుస, నవ్వుతూ ముందుకి వెళదాం,” 

రథంవడి తగ్గించాడు సారథి. నము(డంకెరటాల్లాశో వచ్చిపడింది 

మనసేన. కన్నుమూసి తెరిచేలోపున నాలుగువందలమండి రథాల 

వాళ్ళనీ, మూడువందల గురాల్నీ కూలగొనేశాడు సాత్యకి, నవ్వు 

తూనే. ఆయినా ఆనగతేదు మన వాళ్ళు, ఈసుళ్ళపుట్టలాగ ఐక ణి 

చుట్టుముట్లారు. ఏంచెప్పనూ, నాకు నిజం, నీకు అబద్దం, మన ఇణా 

తుల్లోనూ, రథాల్లోన్యూ వనుగుల్లోనూ, గురాల్లొనూ సాత్యకిబాణం 
తగలింది వొక్క-టీ లేదంశేు ష్. అదిగో అలాగ బాణవర్గం కూని 

పించాడు ఆయాదవన వీరుడు, 
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“అర్జునుడితో సరినమానుడో, ఇంకా మాట్లాడి తే అతడికం'కే 

ఆధికుడో అవుతాడు సాత్యకి” అంటూ ఆకాళంమించి (పశంసించారు 

దేవతలు, అతడియుద్ధం చూస్తూ. 

దురోగ్రధనుడూ, అతడి తోడిసైనుకులూ ఎన్నో అన్ని బాణాలు 
సొత్యకిమిద రువ్వారు. చిరునవ్వుతో నే వాళ్ళని ఎదుర్కొన్నాడు 

సాత్యకి. వాళ్ళ ధనుస్సులు నరికేశాడు, గు రాలు కూల్చే శాడు. 

సారథుల్ని చంజేశాడు, జెండాలు చించేశాడు రథాలు విరిచేశాడు. 

సీనసేనంతా తీంతారువేసేశాడు. 

శకనిమానుని పక్కన పెట్టుకుని దుర్యోధనుడు సావాసంతో 

సాత్వకిమోద క లబడ్డైాడు. ఆతడి ఇారథిసి, గరాల్నీ_ గట్లిగట్లిచెబ్బలు 

కొట్టాడు, Raw మెరుగుపెట్టిన భారాలు సాత్యకి వొంటీమోద 

నాటించాడు. 

కళ్ళల్లో నిపషలు క క్క్కూడు సాత్యకి, ఒక బాణం వేసి శకుని 

విల్లు విరిచేశాడు. మరోవాడి బాణం వేసి దుర్యోధనుడి సారథికంఠం 

ఉత్సరించేశాడు. సారథి కూలిపోడమే తడువు, రథం ఈడ్చుకుంటూ 

పారిపోయాయి గు(రాలు. అడ్డుకోడ మే కష్టమయింది వాటిని, 

రారాజు రథం అలా వుడాయించడంతో చే డిగాలుమనిపోయారు మన 

యోధులు, తమ్ముళృమాట ఇక చెన్న నేఅక్క రలేదు: అడ'ల త్పీపోయి 

అన్న గారివెంశు చాడులీశారు వాళ్ళు, నేన చెల్లా చెదరయిపోయింది,. 

అద్దే శేకపోయింది సాత్యకికి. అర్జునుడి కేసి రథం పోనిచ్చా డతడు. 

ధృత రావ్రడు ౩ పులినిచూసిన పశువుల్లాగ ధైర్యమూ పం 

తమూ, సిగ్గూ ఏడిచిపెస్టేసి, వొక్క-మనిపి. ఎదటియుద్ధం భరించలేక 

పరుగులుతీసిన కుమాళ్ళవిపయం వమని వినేది ఎలా మొకత్తుకోకండా 

వుండేది ? 
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సంజయుడు ఏ నువు వినకపోతే ఎవడు వింటాశు ? నువ్వూ, నీపెద్ద 

కొడుకూ కోరి తెచ్చుకున్న చే ఈఉపదనం మరి, తర శాత వంజరిగిందో 
విను. బెబ్బలుతినేసి, పారిపోయి, వల్లమాలిన క్రోవం తెచ్చుకున్నాడు 

దుర్యోధనుడు. ఆకోపంతో  చుట్టుపట్లవున్న వాళ్ళని అందరినీ వురి 

కొల్వా డు. తోందర చేసేశాడు. అంబ, "టంకణ్క, పారదచదేశాల 

సేనలు దుళ్ళాసనుణ్ణి ముందు పెట్టుకుని సాత్యకిని ఘీ రాయించాయిి 

అన్ని టికీ సిద్ధంగానే వున్నాడు సాత్యకి, తనభుజప రా(కమం చూపిస్తూ 
శ్రరపరంపర కురిపించాడు. మనరథాలు విరిగాయి. వనుగులు వీనుగు 

లయాయి. గ్వు[రాలు కూలిపోయాయి. ఏవీరభటుల శరీరాలు చిందర 

వందరలయాయుి, రణరంగమం తా రక్తం (సవావొమయి పారింది. 

రోవంతో బుసకొట్టాడు దుశ్శాసనుడు రాళ్ళ బాణాలికి 

చేరుపడ్డ కొండ సేనల్ని రెచ్చగొట్టాడు. ఎలాఅయినా గెలవా 

లన్న పంతంతో వాళ్ళందరూ సాత్యకిమిద 'రాళ్ళవాన కురిపించారు. 
సాత్యకి క్ భ్భల్లో శింపులు మెరిసాయి. కొండమూకలు వేసిన 

రాళ్ళన్నీ బాణాలతో అల్లంతదూరాన్నే కొట ఇాడు. ముక్క. 

ముక్క-లయిపోయాయ్యి (ప్రయోగించిన వాళ్ళమిోాది'కే తిరిగివెళ్ళి పడ్డా 
యువి, ఇంకేముంది, వీక్క-బలంచూపవీంచాయి కోండ సేనలు. అంతతో 

వూరుకున్నా డా సాత్యకి, వాళ్ళని వెంటదరిమి, వెంటదరిమి "బాది 
బాది వొదిలిపెట్టాడు. మన దుశ్ళాననుడూూ, తక్కినయోధులూ తోక 
ముడిచేశారు. ఆ పారిపోడం పారిపోయి, (దోణాచార్యుడి వెనక్కి. 
వెళ్ళి దాక్కున్నారు. 

'అంతతిపికదూప్రాణాలు!' 

“ఏం యువరాజా!” అంతా వొకకంట కనిపెడుతూ, 
సాత్యకిదగ్గిర జరుగుతూన్న కోలావాలం వింటూన్న  (దోణుడు 
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దుశ్శ్చా? వట్టి జలకరిస్తూ అన్నాడు - “రాజు శమేనుంగా వున్నాడా? 

జయి( ద థుణి “రు నుడు వమోా చేసెయ్య లేదు కదా! వరం ఈరథాల 

వాళ్ళతో _ పారిపోవచ్చావు? ఎక్కడ దూరతావు! అటుకులు 
మింగేస్తే సరా! కడుపుకొప్పి పుట్టినవ్వుజే తెలుస్తుంది మరి! 

పుంజాలు తెంపుకు పారొచ్చావు! ఆనాళ వొళ్ళు తెలియక 

పాండవుల్ని తరిమేసి ఇవాళ వొక్క- సాత్యకికి భయపడి పారిపో 

వచ్చావే! భీమార్జునుల పాలబడి శే ఏపమవుతావో1!*” అన్నాడు 

అంటూనే వొళ్ళుమండి ఇంకా ఇలా అందుకున్నా డతడు- 

“తేక మంచటిక్తీ మాన్యు రాలు, గుణవంతురాలు య జ్ఞంలో పుట్టింది 

(దౌవది. ఆ ఇల్లాల్ని పెటిన పొట్లు మరిచిపోయావో! పాండవుల్ని 

అన్నమాటలు ఇపూడు వీమయిపోయాయిో అంటా ! అవాళటి 

కొన, కావరమా ఎటుపోయాయి? రణథీరులు వాళ్ళు వాళ్ళని 

శెచ్చనగొట్లావు. తుద! ఇలా పిరికిమందు పుచ్చుకున్నావు. అంత 

తీవికదనా (పాణాలు ! ఇదిగో దుత్శొసనా, బత కాబనివుంకే ఇషప్పూ 

డయినా వొాండవులికి రాజ్యం పంచి ఇచ్చెయ్యమని మోఅన్నయ్యకి 

బుద్ధి చెప్పూ. భీష్ముడిమాట వినక వూరికే చెడిపోయా డతడు, 

ఉబ్రద్రవేత్ శ్రా దంటావా, ఎటుపోతావు? నిన్ను నమ్ముకుని 

యుద్ధం చెయ్య్యూలనుకుంటూన్న ఈ విరుల్ని వొక. వెంటదరిమి 

కొదుతున్నాడు సాత్యకి. వెళ్ళు. అతడితో కలబకు. అంతేకాని 

ఇలా దాకోడం తేగినప నేనా సీకు! ” 

వినీ విననట్లు చెవులుపెట్లాడు దుశ్శాసనుడు. (దోణుడి (పతి 
రై వ్, 

మాటా అతడికి శూలంలా తగిలింది. మూట్లాడకండా తిన్నగా 

సాత్యకి దగ్గరి శే వెళ్ళి యుద్దం జీళ్తాడు, 
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తరవాత (దోణాబార్యులు ధర్మరాజు సేనమిోాద పడ్డాడు. 

వాడివాడిబాణాలతో తన వేడంతా చూపెట్టాడు. ధర్శరాజు 
సేనలు వెనక్కి. తగ్గడం మొదలుపెట్టాయి. 

ధర్మరాజు సైన్యాలు తశ్లెస్తున్న సమయంలో (దుపదకుమా 

రుడు ఏర కేతుకు ఉ( జేకంతో వచ్చి, (దోణుత్లో ఎదిరించాడు, అతేడి 

సారథిని చెడామడా కొట్టాడు. ఒక అయిదుబాణాలు (దోణుడిమిాదా 

నాటించాడు. చు(రుమండి (దోణుకుకి, యమదండంలాంటి వోక బాణం 

తీశాడు. దెబ్బతో ఏర కేతుణ్ణి వారీ అనిపించేశాడు, 
పీరశేతుడు పడిపోడంతోనే అతడి అన్నదమ్ములు చిత 

శేతుడ్యూ సుధన్వుడూ, చితవర్శా, చితరథుడూ (దోణాచార్యుల 

రథం బాణాలోముంచేసి వొదిలి పెట్టారు. నెయ్యిపోసిన అగ్ని శిఖలా 

"లేచాడు (దోణుడు, వాళ్ళ గు(రాలు కూల్చే కాడు. సారథుల్ని చంజీ 

వాడు. పెద్దగాలీ పువ్వులు రాల్సినట్టు ఆ పాంచాల రాజకుమా ళ్ళ 

తలకాయలు కింద దుళ్ళగొట్టాడు. 

చూశాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఎరుపెక్కిన అతడి కళ్ళల్లో 
కన్నీళ్ళు గ్మిరున తిరిగాయి. ఒక ధూమ కేతువులాగ (దోణుడిమిదికి 
వురికా డతడు. _ పాణాంతకమైనహాశాలు (దోణుడి ఎదురొముుమిోద 

తగిలించాడు, దాంతో కూలిన చెట్టులా మూర్చపోయాడు (దోణా 

చార్యుడు: 

మనమై న్యాలు వోవోకారాలు చేస్తూనే వున్నాయి. కత్తీ, 
డాలూ పట్టుకున్నాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు. రథంమిోంచి కిందికి దూకే 
ఇాడు. మెరువు మెరిసినట్టు (ద్రోణుడి రథంమిదికి దూకాడు. 

(దోణుత్ణో సరిశకయ్యడానికి కతి ఎ తాకు ధృప ద్యుమ్ను డు. 

అంశలో కభ్ళువిప్పాను (దోణుడు. త. ణంలో ఘోరం జరిగిపోతుంది. 

అయినా అధైర్యపడలే దతడు. శృ్యతువు మీదపడితే ఉపయోగించే 
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సాధనం - జేనడేసి బాణాలు గబగబా [ను యోగం గాడు, కందిడీగలు 

పొడిచినట్టు కంగారుపడిపో మాడు ధృహ్షస్యుణ్య్ను కు. చప్పున తిరిగి 

తన రథంమిోాదికి వెళ్ళిపోయాడు. విల్లూ అమ్ములూ పుచ్చుకు 

న్నాడు, శరవర్షం కురిపించాడు, 

చెన్ను వికిచిలేశాడు (దోణాచార్యులు. ధృష్టద్యుమ్నుడి సార 

థిని చంపేశాడు, గురాలు రథం ఈడ్చుకుని పారిపోయాయి. ఇక 

(దోణుడికి అడ్డూ ఆపూ తేకపో బింది. పెద్ద అగ్ని పర్వతంలాగ విజ్బం 

భీంచా డతడు. పాండవసేనలో అతక్షిముందు నిలువగలవాడే లేక 

పోయాడు. 

దుశ్నాసనుడు సాత్యకిమోాదికి వెళ్ళాడని ఇుప్పాను కదూ! అది 

చూతాడు దుర్యోధనుడు. తము 42కి సాయంగా. త్రిగర్హమెన్యం 

పంపాడు. (తిగరుల్లో ఎ పికై న సంకే ప్రకులు మూడు వేలమందిరథాల 

వాళ్ళు అహాంకారంతో వెళ్ళారు. సాత్యకిని చుట్టవేశారు. శణాల 

మోద అయిదు వేలమంది రథికుల్ని వాత వాంక్బ్చేశాడు సాత్యకి. మిగి 

లిన చతురంగబలాన్ని ర_క్షనదుల్లో ముంచెతాడు. అంత (తిగర్త 

రాణువా పీక్కాబలం చూపెట్టింది. తిన్నగా (దోణాచార్యుల దగ్గిరి కే 

జాడుతీసింది. అయితే దుశ్ళాసనుడుమ్మాత్రం పౌరువషం వొదల బేదు. 

సాత్యకితో సరాసరి పోరాడాడు, 

అతడి ధనుస్సు నిశేసి, పకపకా న వ్యాడు సాత్యకి. శ క్రితీసి 

విసిరాడు నీకొడుకు. దాన్ని తుక్కుకింద కొళ్తుతాడు సాత్యకి. మఠో 

విల్లు తీసి చబాణంమోూద బాణం కొట్టాడు దుశ్శాసనుడు, మళ్ళీ అతడి 

విల్లు విరిచేశాడు సాత్యకి, బాగా వొళ్ళుమండి, అతడి సారథిని పళ్లే 

వాడు... గురాలు కొనక్లేశాడు. జెండా చించేశాడు. వెవులదాకా 

ధనుస్సులాగి గట్టిదొక బాణం వొడిలిపెట్టాడు. దెబ్బతో చచ్చినట్టు 
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మూార్భపోయాడు దుశ్శాసనుడు. తలూచుకుంకు పాదుకదలకండొ 

అక్కడే అతణ్ణి చంపేసేవాడు సాత్యకి. కాని భీముడి (పలిజ్ఞ తలుచు 

కుని వొడిలేశాడు. ఇంతలో అకణ్ణి (తిగ_ర్హరాజు త్రనరథంమోాద వేసు 

కుని తీనుకుపోయాడు. సాత్యకి అక్హునుడితట్టు రథం మళ్ళించాడు. 
సాత్యకి మన సేన నుధించుకుపోతున్నా డని పాండవులికి అవగా 

వానఅయిపోయింది. ధృష్టద్యుమ్ను డూ మొద్నలైన యోధుల్నీముందు 
పెట్టుకుని ధర్శరాజూ భీముడూ, నకులనహాబేవులూ మనవ్యూవాం 

మోడికి తరుముకువచ్చారు. ఘూరంగా, సము[దమూ సము(దమూూా 

డీకొన్నట్టు మనవాళ్ళూ వాళ్ళతో పోరాడారు. 

సము[(దంలో ఈదుకుపోతూన్న పెద్ద సౌరచేపలాగ మిాసేన 

చీల్చుకుంటూ అర్జు కుడితట్టు సాగుతున్నాడు సాత్యకి, ఇక అక్కడ 

అర్జునుడిసంగతి చెప్పే అక్కరలేదు. (పళయకాల రృదుడిలాగ కౌ(ద 

మూూర్తిఅయిపోయి తన ముందున్న చేనయావత్తూ తుడిచేస్తున్నా 
డతడు, 

దోణాచార్యులు పొండవసేన నురుమాడుతున్నాడు. ఇలా 

ఈముగ్గురిచేతా అయిపోతూవున్న జనక్షయం ఇంతా అంతా 
"కాదు. 

డోణాచార్యుల యుద్ధం చూసిపోదామంటూ వ్యూవాం 

ద్యారంగ్లిరికి వెళ్ళాడు దుర్యోధనుడు, పాండవమహైనికల సంరంభం 

చంరాశాొడు. మన వాళ్ళందరినీ దాశేసి వొక్కడూ పాండవ సేనలో 

చొరబడ్డాడు, పడ్మవసంచి చ్చిన మదపు కునుగులాగ. అలా చొర 

బడీ భీము కి వదిపొణాలతో కాడా. నకులసవా జేవుల్నీ, (దువడ 

విరాటరాజుల్నీ, (దోపదికుమాళ్ళసీ తలా మూడేసి బాణాలతో 

కొట్టాడు శేకయ రాజులు అయిదుగురిమోదా నరెంజేసి బాణాలు తగి 

లించాడు, ధృష్టచ్యుమ్ను డీవళాడ ఇరవై బాణాలూ, కిఖండివిశాద 



క ణప రగ ౦ 1798 

మూడుబాణాలూ, ధర్జరాజుమోద అయిదు బెాణాలూ నాటించాడుం 

ఇంకా ర థశాొలమోద్యా వనుగులమిా దా, గు రొలమపోాదాొ, పదచాతుల 

మా దా లె క్కా_జమా లేనన్ని బాణాలు వేసి నొప్పించాడు. 

ధర్మ రాజు అతడీ ధనుస్సు నరికేళా ఏ, తక్కి.న వాళ్ళు అతళ్ణో 

చుట్టుముశ్రుశారు. మించివచ్చిందంటూ (దోణాచార్యులు వీరుచుకు 

పడ్డాడు. అంతవమందినీ తన బాణాలవరదలో ముం చె తౌడు. 

రారాజుని చుట్టుముట్టిన శతునేన యావత్తూ దూరంగా తప్పుకుందిం 

దురోధకుడు మళ్ళీ జయ్మదథుడిదగ్గిరికి వచ్చేశాడు. 

అప్పుడు శేకయ రాజుల్లో పెద్దవాడు బృవాత్డ [తుడు (దోణుడి 

మీదికి పచ్చాడు (దోణుడు వేసిన బాణాలన్నీ ఖండించేసి, తుది 

(బవ్మ్మోస్త్రం వేశా డతడు. (బ్రవగ్ళోన్ర్రం (బవ స్ర్రంతోచే కాశ 

ఛొడు (దోణుకు, పైగా బృవాత్జ (తడి వొళ్ళంతా అరవై బాణాలు 

నాటించాడు, రవంతా జంక లేదు బృవాళ్ణే (తుడు. మరింత "పె టేగి 

పోయి (దోణుడ్ సారథిని చాపుదెబ్బలు కొళ్తుళాడు, చిటికలో 

వందలూ, వేలూ బాణాలు రువాండు (దోణాచార్యులు, అతడి 

కరచరణాలు కదలకండా చేసేసి తుదకి వొక దారుణమైన బాణం 
వొదిలాడు. బృవాళ్ష (తుడి గుండెలు దూసుకుపోయింది బాణం, 

జెబ్బనళో పాణాలు వొదిలేశా డతడు, 

శకీకయ'రాజు పశిపోడంతోనే శిళశుపాలుడికొడుకు ధృష్ట శే 

తుడు ముందుకి వచ్చాడు. మంటలో వురికిన శకలభంలాగ (దోణుడి 

మిదికి వురికాడు . పెద్దపులిని క్యరతో పొడిచినట్టు అరవై బాణాలు 
(దోణుడిమిో దా, అతడి సారథిమోదా, గుురాలమాడా కొట్టాడు 

చో రూమందడి (దోణుడికి, టవీవుని వొకళొాణం వేశాడు. ధృవ్ష కేతుడి 

విల్లు పళుక్కు-మంగ, మరోవిల్లుతీసి కొట్టాడతడు. మరింత కుతకుత 

మంది (దోణుడికీ. అతడివిల్లూ, రథమూూా ముక్క-లువేసి పాఠేళాడు, 
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అయినా తగ్గలేదు ధృవ కేతు. గదతీసి (దోణుడిమోద విసిరాడు 

అనీ (దోణుడు ముక్కాలు చేసె సెయ్యడంతో నే, శోమరమూ, దాని 

వెంట శక్తీ వీసిరాదు. ఆశెండూ తునకలువేసేళాడు (దోణుడు, 
ఉత్తరతణంలో తళభతళమంటూన్న వొక కతి గంటి బాణం 

సూటిగా అతడి రొమ్ముమిోాద తగిలించాడు, చె్బతో విలవిలా 

తన్ను కుని కళ్ళుమూ నేశాడు ధృష్టశేతుడు, తండి చావుచూసిం 
దుఃఖంతోనూ, కోపంతోనూ ధృష్ట కేతుడికొడుకు (దోణుడీమోాదికి 

వురికడు. లేడిపిల్లమోద పడ్డ సెద్దపులిలాగ అతడిమిడికి వెళ్ళాడు 

(దోణుడు. ఇలా వెళ్ళాడు, ఆలా నరికిపాెరీళా డత క్లో, 

అలా బరిదిగిపోతూన్న (దోణుణ్లి అమాంతంగా వెళ్ళి అడ్డు 
కున్నాడు జరాసంధుడికొడుకు సహదేవుడు. అతతణ్తీ లిప్తలమిద 
చంపిపారేశాడు (దోణుడు, మగధమైనికులు నిచ్చెరపోయి చూస్తూనే 
వున్నారు, 

“అడ్డు లేని తపస్పిద్ధికల వాడో ఈ. బావ్శాడు”” గొంతెత్తి 

ధృష్టద్యుమ్ను డికి వినపడ్డట్టు అరిచాడు భీముడు - *ఛ్రాఖణాలతోచే 

కాదు, చూపులతోనే కాల్చేస్తాడులా వుంది” అన్నాడు. 

భీముడిమాట చెవినిపడిందో లేదో, (దోణుడికట్టు రథం 
తిప్పాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు. ఇంతలో అతడికుమారుకు తత బేవుడు 
తోసుకుంటూ వచ్చి, వొక్కొ-బోణంతో (దోణుడి ధనుస్సు నరికే 

శొడు. తటుక్కున మరో విల్లు అందుకున్నాడు (దోణుడు. మెరు 
పులా చౌక ్చచాణం మెరిసింది. అంతే - శత దేవుడి తలా మొం 

డెమూ వేరె కిదంపడిపోయాయి, 

అప్పుడు చేకితానుడు వీడుగులావచ్చి (దోణుకితో కలబడ్జాడుకి 

వరసపెట్టి వొక వందబాణాలు అతడిమిద నాటించాడు. నాలుగు 
బాణాలు గు[రాలమోొద్యా నాలుగు సారథిమోదా వేశాడు, అసలే 
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ఆచార్యుడు 1! ౫X~బగబా పదహారు బాణాలు చేకితానుడి కుడిబుజం 

మోద కొట్టాడు. మరో పదబోరు అతడి జెండామిాడదవేసి పడగొ 

టాడు. వడుబాణాలు గుప్పించి సారథిని గజగజలాడించాడుం 

(దోణుడి బాణాలు భరించ లేకపోయాయి చేకి తానుడి గు రాలు. 

వగ్లాలూ గిగ్గాలూ లత్యుపెట్టకండా రథం ఈడ్చుకంటూ పరుగు 

తీశాయి. 

చే! తానుతణ్లే వోడించేసి, చేది పాంచాల, సృంజయ సేనలు నురు 

వాడాడు _దోణాచార్యులు. తలంతా సెరిసిపోయ్యి ఎనభె అయి 

చేళ్ళ ముసిలి(దోణుడు వదహో లేళ్ళ యువకుడిలా యుద్గంచే కాడు. 

ముక్కా-కలు తేరిన యోధుల్ని ఎంతోమందిని వాత వా౭క్చేశాడు. 
“ఆబోతుల్లాటి రాజుల్ని నక్కలపాలు చేస్తున్నాడు ఆ 

భావ్ము” పాండవసేన పురికొల్సుతూ అన్నాడు (దుపదమహో రాజు. 

క రగ్ర డ్డి ఆటకట్టించంటే లాభంలేదు” అంటూ అద్భుతంగా యుద్దం 

చేశా డతడు, 

భీ మన్నా,సీతమ్ముడు 

యుద్ధంచేస్తున్నా జే కాని మనస్సు మనస్సులో లేదు ధర్మ 

రాజుకి, “అర్జునుడు వొంటిగా వెళ్ళాడని సాత్యకిని పం పాను. సాత్యకి 

కూడా నన అయినా జయించరాని శ్యతుసమ్ముక్షంలో 

ఇద్దరూ వమయిపోయారో! శ(తుభయంకరుడు భీముడుకూడా వెళ్ళడం 

మంచిది. ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఇది! “తన తమ్బుక్లో చూూసుకు 

న్నాడు. కృష్ణుల్తో, అతడి తమ్మున్లో పంపేసి వూరుకున్నాాడు. వాళ్ళ 

సంగతి విచారించాడు కాడు. ఎలాంటి వాడో ధర్మరాజు !? అని జనం 

నన్ను నిందించకపోరు. ఎన్నో చోట్ల తెలిసేవుంది భీముడిబలం. ఇతక్లి 

వంచడానికి సంజేహించనక్క-ర లేదు, ఇతడూ వెళ్ళాడంళు ఆ ఇద్దరూ 
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నంతోషి సారు, అంచేత తప్పకండా పంపు తాను. పంవి తేనే నామనస్సు 

కుదుటపడుతుంది” అంటూ ఎన్నో విధాల ఆలోచించి భీముడిదగ్గిరికి 

వెళ్ళా డత్డుం 

“థీమన్నా, నీతమ్ముడు -- అర్జునుడు -- * మరి మాట పెగ 

లేదు ధర రాజుకి. కంఠం గద్దదికపడిపోయింది. కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు 

గి(రున తిరిగాయి. 

“వం వచ్చిందిపుడు అన్నయ్యా,” ధర్మరాజు వఏిచారంచూాసి 

తడబడిపోతూ అన్నాడు శీముడు -- “మేం కలతపడిలతే నీ మాటలు 

మాకు సేద బే ర్వేవి, నువ్వే కలతపడి తే ఇకనేం డాం? చెప్పూ వం 

"చెయ్యమం యే అడి చేస్తాను.” 

“ఇందాక పాంచజన్యం విన్నాను” అందుకున్నాడు ధర్న 

రాజు -- “సాత్యకిని పంపాను. వంజరిగిందో ఇంతచాకా తెలియడం 

లేదు: మనస్సు మహో కలతపడిపోతూ వుంది. నువ్వు వెళ్ళి, త మ్యూళ్లో 

కలుపుకో. అతడు శే మంగావుండడం చూడడంతోనే గట్టిగా సింహా 

వాదం చెయ్యి. నేను కుదుటపడ తాను. 

“క్ త్రము దు భీవముసేనా, అంద మైన వాడోయి, నీతిమంతుడు. 

సుగుణాల పుట్ట. నేనంశు (పాణం. అతడికి వమెనా (పమాదంవస్తే 

నాగం జె బద్దలయివోతుంది. అందుకనే మతిపోతుందినాకు” అన్నాడు. 

కలి ప్తలో వెళతాను” అన్నాడు భీముడు - “కాని 

అన్న య్యా, ఆరధమూూ ఆగు(రాలూ, ఆసారధీ, ఆధనుస్ఫూ న అన్నీ 

ఎరుగుదును. తమ్ముడి చేవా ఎరుగుదువు. అన్నీ ఎరిగి ఎరిగి ఈవిచార 

వెంందుకంటా |! సీఆజ్ఞ తీలమిద పెట్టుకుంటున్నాను. ఇదిగో 9ఇప్పూడే 

శకటవ్యూవాం (ప్రవేశిస్తాను. తమ్ముక్ణే, కృష్ణుల, సాత్యకినీ కలుసు 
కుంటాను. సీకు తెలియపరుస్తాను? అన్నాడు, 
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“బావా? అన్న గారితో విన్నవించి, ధృష్టద్యుమ్నున్ణో 

చూస్తూ అన్నాడు భీముడు-*దోణుడి సామర్థ్యం ఎరుగుదుఖ్ర కడా! 

అతడి (పతిజ్ఞా ఎరుగుదువు. అంచేత వెయ్యికళ్ళతో కాయాలి 
నువు. నేను వెళ్ళడం తగని ఫచే. అయినా రాజాజ నున్నించి 

te nas స్ట చ 

“మో సేనాపతి బాండెలో (పాణాలు వుండగా ధర్మ రాజుని 

(దోణుదు వేలెత్తి చూపు తాడని కల్లోకూడా అనుకోకు. సంటబేహిం 
చకు. వెళ్ళు. అర్జునున్లో కిలునుకో? అన్నాడు ధృష్రద్యుము్మ డు, 

తృవ్పిపడ్డాడు. భీముకు. అన్నగారికి పాదాభివందనం చేశాడు. 
తమ్ముక్రి గుచ్చి కౌగిలించుకున్నాడు. ధర్మరాజు, ఆశీర్వదించాడు. 
ఇంతలో (శ్రీకృష్ణుడి పాంచజన్యం వినిపించింది. 

“పను విను” తడబడుతూ తమ్ముడితో అన్నాడు ధర్మరాజు 

“అదిగో పాంచజన్యం "ఘోరంగా వినిపిస్తోంది, మరిదికి వచ్చిన ఆపద 

సహించలేక కృష్ణుడు యుద్ధంచేస్తున్న ఉద్వేగం అనుకుంటా నది. 

పరిగాత్తాలి నువ్వు, త ణాలమోాద వాలాలి వెళ్ళి” అంటూ తొందర 

చేసేశాడు, 

ఛీవమణమైన ధ్వనితో ఫీముడిరథం బయలు దేరింది. అన్న ర కాల 

ఆయుధాలతోనూ నిండుగా వుం దది. రణతూర్యాలూ, భీముడి 

సింహనాదమూ, రథ ఘోషా దిక్కులు దద్దరిల్లిపోయాయి.. సారథి 

విశోకుడు తన సామర్థ్యమంతా చూపించడానికి పూనుకున్నా డా 
అన్నట్టు ఠీవిగా పగ్గాలుపుచ్చుకు కూచున్నాడు నొగలమిద, భీముడు 

అల్లతాడు సారించాడు. ఎరటిచూపు౨ కౌరవసేనమిోద కురిపిస్తూ 

ముందుకి వురి'కొడు, 

నీకుమాళ్ల్ళు దుశ్శలుడూ, వివింశతీ, దుర్ముఖుడూ, దుస్ప 

నాుుడూ బృందారకుడూ సువాస్తుడూ అభాయుగూూ, రాద 
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కర్ఫుశూ, సువర్మా, దుర్వి మాచనుడూ మొద_లెన వాళ్ళు రకరకాల 

బాణాలు కుమ్మురిస్తూ అతణ్ణి ఎదిరించారు. 

లేళ్ళమంద చూస్తే పొంగిన సింహంలాగ వాళ్ళమిాదికి 

వచ్చాడు భీముడు. వాళ్ళ చాణాలన్నీ ఇ స్తై కా శ్రే కాడు తుక్కు. 

క్రింద. ఓం ప్రథమంగా బృండారకుణ్ణి నరికేశాడు. అవూపుని అభ 
యుకీ, రా దకరు క్లే, దుర్వి మోచనుత్లై ముగ్గురునీ వెడల్పా టి బాణాలు 

వేసి వూడ్చేశాడు, అయినా తక్కినవాళ్ళు రోవంతో పోరాడే 

సరికి వించాను విందుల్నీ, సువర్శనీ చంపేశాడు. మిగిలినవాళ్ళు 

చెట్టోపిట్టయి పరి ౫తారు. 

పెద సింవానాదంచేసి ముందుకి రథం పోనిచ్చాడు భీముడు. 

అలా ఉద్ధృతంగా వచ్చేస్తూన్న భీముణ్ణి బాణాలతో క ప్పెట్టి నిల 

బెళ్లేశాడు మన సేనాని దోణాచార్యులు. 

“నన్ను గెలవంబే వ్యూవాంలోకి ఎలా వెళతావు” అర్షు 

నుడిలాగే అతడూ తనని మరల్చి స్తాడనుకుని భీముడి నుదుటిమోదవొక 

బాణం నాటిస్తూ అన్నాడు (దోణుడు - “నీతము డు నాఅనువముతి 

మూ బే లోపలికి వెళ్ళగలిగాడు” అన్నాడు. 

“అర్జునుడా వొక రథికుడి అనుముతివాంది వెళ తాడు!” 

కళ్ళల్లో నిష్పూలుకక్కుతూ అన్నాడు భీముడు -- “మనువ్యుసేనమాట 

అలా వుండపి జేవనేన అయినా చించి చెండాడి మరీ వెళతా 

డతడు తన ఇపష్టంవచ్చిం దగ్గిరికి, దానికేం, అయిం జే కట్టు, మంచి 

మాటలాడ్సి నిన్ను అనుసరించడానికి అర్జునుడు కాడు శ్యతువుల్ని 

చిదగ్గాజ్టే భీముడు వీడు. నువ్వు గురువ్వనీ, తంథివన్సీ హీతుడివనీ 
అభిమానం చూవించానా నాశ (త్రువు శే జయంకూర్చినవా ణ్లవ్రుతాను, 

ఆ శవభిషలు నాదగ్గిర పనికిరావు. నావేవేదో చూపెళ్తు వొదిలి 

పెడతాను? అంటూ గడ సారించాడు, చేలిసత్తువకోొద్దీ చాచి విసిరి 
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కొట్టాడు. ఆకాశంమిద మంటలు కక్కుతూ వచ్చేస్తోంది గద, 

భయంకర మైన శబ్దంతో, చపపన రథం గం లేఛాడు (దోణుడు, 

అతడిలా గంతేశాడు అలా విడుగులాగ రథంమోద పడింది గద, 

పడీవడడంతోశే గ రాలు పచ్చడయిపోయాయి. సారథి చచ్చి 

వూరుకున్నాడు. రథమూ మచ్చుకి తేకండా గుండయిపోయింది. 

మన రాణువ్యపాణం నిలువునా ఎగిరిపోయినట్టయింది. 

గదవిసిరి మన రాణువమోాదికి బాణంలా వచ్చేశాడు భీముడు. 
నీకుమాళ్ల్ళు మళ్ళీ అతశ్లి అడ్డుకున్నారు. కాని అతడి ఢాక భరించ 

లేక తోకముడిచేళారు, సిగూ సెరమూ వొదిలేసి, అప్పుడు 

మరొక రథమెక్కి. పరిగెత్తుకు వెళ్ళాడు (దోణాచార్యులు, గట్టిగట్టి 

బాణాలు భీముడిమోద గుప్పించాడు. 

మరింత వొళ్ళుమండింది ఫీముడికి. దభీమని రథం దిగేశా 

డతడు. (దోణుడు వేస్తున్న బాణాలన్నీ తలవొంచుకుని వోర్చు 

కుంటూ పరిగెత్తుకు వచ్చాడు, పర్షంకురుస్తుం శే తలవొంచుకు పరి 

గెత్తుకువచ్చే అందమైన మంచి ఆబోతుకోడెలాగ. అలా వచ్చి 

(దోణిడిరథం నొగలతోకూడా పట్టుకుని అమాంతంగా విసిరి షాశే 

తొడు. గుండవిండయిపోయింది రథం. ఒళ్ళు దులుపుకుని నురో రథ 

మె శే శాడు (దోణుడు, 

ఫీముడువ్యూహంలోచొరబడ్డాడు 

సింహంకొదమలాగ తనరథ మెక్కేశాడు భీముడు. మెరు 

పులా రథం మెరిపించాడు వికోకుడు. వ్యూహంలో చొరబడి 

పోయాడు భీముడు, అతడి ఉద్ధృతం వోర్వలేక భోజ “కాంభోజ 

ఎసెన్యాల్యూ యవన మచ్చు సేనలూ ఫృలినిమాసిన పశువుల్లాగ పుం 

జూలు తెంపుకు పరుగుచ్చుకున్నా యి, అడె తేకపోయింది భీముడికి, 
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అలా వెళ్ళి, సాత్యకిచేస్తున్న యుద్ధం చూస్తూ, అతణ్ణి దాటుకుని, 

అర్జునుడి డివ్యరథందగ్గిరికి చేరుకున్నా డతడు. శారవయోధులతో 
ఘనంగా యుద్ధం చేస్తూ స్తూన్న అర్జునుణ్ణి మూ ఫొడు, చూసీ చూడ్డం 

తోనే (బవ్యండ మైన oer 

భీముణ్ణి చూసి ఎంతో అంత ఆనందంతో అర్జునుడూ, కృమషుడూ 

కూడా పజ తహ కాళు ఆకాశం మారు మోగినట్టు. ఆసింవా 

నాదాలు ధర్శరాజు చెవినిపడ్ణాయి. (పాణం లేచివచ్చిం దతేడికి. 

ముఖ్యంగా కృష్ణార్జునుల గోరు కు వినడంతో నే అతడికి (బవ్మోనందం 

కలిగింది. భీముడి ఇంగితానికి సంతోషించి అతణ్ణి మనస్సులోనే 

మెచ్చుకున్నా డతడు. “ఇక పరవాలేదు. తమ్ముడు | (పతిజ్హ పూర్తి 

చేసుకునే వస్తాడు. గుండెల కద్దుకుంటాను” అంటూ తృ ప్రిపడ్తాడుః 

“తమ్ములూ, బంధువులూ ఇలా కడ తేరిపోయాక అయినా ఈదురో్యో 

ధనుడు సంధికి వచ్చి, మిగిలినవాళ్ళనయినా బతికించుకుంకు బావుండేది” 

అనుకుంటూ యుద్ధం సాగించాడు, 

ధృత రాముడు వ సే అలా సింహనాదం చేసిన ఛీముళ్లో 

ఎదుర్కొనే వొునగాడు మనసేనలో వొక్కొ_డె నా బయలుదేరాడా, 

లేదా? అబ్బే, వొట్టిమాట, నాకుమాళ్ళని కాల్చడానికి పుట్టిన 

కార్చిచ్చు వాడు. నాక్రోవ డెదిరిస్తాడు ! 

సంజయుడు : ఎడిరించ కేం, కరు డెడిరించాడు. ఎదిదించడ 

మేమో ఎదిరించాడు, తొలిజెబ్బతోనే జాడుతీశాడు. చెపుతాను 
విను. 

ఫీముడు అలా సింవానాదం చెయ్యడంతోనే అక్క-డి మన 

యోధులు గడగడలాడిపోయారు. ధనుస్సుల్యూ వాణాలూ చేతు 

ల్లోంచి జారవొది తే శారు, గ్య రాలూ, వనుగులూ మలమూ తాలు 

వొదిలిపెట్టాయి. కర్టడుమ్మూతం వున్న పాళాన వచ్చిపడ్డాడు. గబా 
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బొ ఇరవై కాజాలు గుప్పించాడు. పెదవులుబిగించి అరవై మూడు 

నాణాలు కొట్టాడు భీముడు. ఒకటి అకడి జెండామోద వేసాడు. 

మరొకటి వేసి అతడి ధనుస్సు నరికేశాడు. మరోవిల్లు అందుకున్నాడు 

కర్ణుడు. అదీ నరిశేశాడు భీముడు. అంతతోనూ వూరుకోలే .దీసారి. 

అతడి సారధినీ, గ్యురాల్నీహాడా సరి కేశాడు. కర్లుడి ఆట క జేసింది. 
కంగారుపడిపోయా డతడు, రథం గంతేశాడు. పారిపోయి వృవభ 

చేనుడి రధ మెక్కే_శాడు, 

కర్ణుడు వోడిపోయి పారిపోడంతో నే మననేన ఆచుట్టుపట్ల 
వుంశు వొట్టు ఇక, 

ఆజాదం౦ంకాదు ఈజూద౦గాలవాలి 

వంచయ్యాలో తోచ లేదు దుర్యోధనుడికి, చరచ రా రథం పరి 

గెత్సించి (దోణాచార్వులు దగ్గిరికి వెళ్ళాడు. 

“అర్జునోడూ, సాత్యకీ, భీముడూ -ముగ్గురూ మనసేన మట 

గలివేస్తున్నారు. జయ దథుడిదగ్గిరిసా చేరుకున్నారు వాళ్ళు. అర్జు 

నులి వొదితేశావే అనుకో. ఈఇద్దరిసీ వొది లెయ్యడం తగినపచేనా 

నీకు యుద్ధంలో నువ్వు వోడిపోడమం'కే సము[దం ఇంకిపోడమన్న 

మాట. దోణుల్లి సాత్యకి వోడించేశాడని జనం అడిపోసుకోడమే 

మేలని ఛావించావా! ధనురాచార్యుడివి కడా పె గా! ఇలా నువ్వు 

అడిగిపోడం మాభాగ్యంకాకపోతే వమనాలి! ఇన్నిమాట లెందుకిక 

సీకడుపులో వముందో విప్పి చెప్పున్నా చెప్పెయ్యి, బతికిపో తాం” 

అంటూ లబోలబభోమన్నాడు. 

“అసలు జయ దధథుణ్ణి రశ్చ్నించుకోడమే ఇపుడు కర్తవ్యం” 

అంటూ అందుకున్నాడు (దోణాణార్యులు -- “అక్క-డా ఇక్కడా మన 
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జీనకి కలిగే ఉప(దవం వొక్క_రూపుతో కానుకుంటూనే వున్నాను, 

నావోపినంత. ఇంతకంశు వంచేసేది నేను? ముఖ్యంగా అర్జునుడికీ 

నీకూ వడిందిప్పుడు, జూదం. ఆవాళ శకుని మం(తాంగంతో గెలిచిన 

గెలుపు గెలుపు కాదు. అస్థిర మది. ఈజూదంలో గెలవా లిప్పూడు, 

ఇందులో వోడిపోకండా ఇ టప డితేనే మన చాకచక్యమూూ, సామ 

ర్యమూా, గాప్పానూ, అంచేత నువ్వు ఇలా బెంచజీలుపడిసపోకు. అక్కడ 

కర్ణుడూ మొద_లెన మహారథులు ఎంతోమంది వుండనే వున్నారు. 

అర్జునుడూ, సాత్యకీ, భీముడూ -. ఈముగ్గురి (పాణాలికీ అంతమంది 

చాలరో! వెళ్ళు. వాళ్ళతో కలిసి జయ(దథుడిపాణాలు రశ్నీంచుం 

నేను వ్యూహాం ద్వారం వొదిలేశానో ఈపాండవ(పవాహం వొక్క 

సారి లోపలికి తోసుకు వచ్చేస్తుంది. అషూడు పరిస్థితి మన అయితి 

తవ్పిపోతుంది. అందుకని నీతో రావడం తగనిపని నాకు. వెళ్ళు” 
అన్నాడు. 

మారు మాటాడ లేకపోయాడు దుర్యోధనుడు. తన్ను తానే 

పురికొల్పుకున్నాడు. జయ(ద్రథుడిదగ్గిరికి బయలుదేరాడు, 

చ[కఠరతకులుఅర్షునుణికలుసుకున్నారు 
జ్ ణు 

అకు నుడి చకరకుకులు ఉత ,మహాజుడూ, యు ధామన్వుడూ 

కృత వర్ష అధైయ్యడంవల్ల అర్జునుడితో వెళ్ళ లేకపోయారని వెనక 

దెస్స్పాను. ఈలోగా వాళ్ళు పక్క-లికి వురి కేసి, త్వరత్వరగా తెరలు 

కుంటూ బయాలికి వచ్చేశారు. కవిధ్యజమూ, గాండీవఐ నారిమో తా 

పట్టి అన్హునుడున్న వోటుకని పెట్టి, మనసేన చిల్చుకుంటూ అతడిదగ్గిరికి 

వచ్చేస్తున్నారు. (దోణుడిదగ్గిరనించి నస్తూ దుర్యోధనుడు వాళ్ళని 

వరావాడు, అడ్డుకున్నా డు. 
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ఉ_్తమాజ యుభామన్యులూ దారుణమైన యుద్ధంచే శారు. 

ఉత్కమాజుడు దుర్య్యోధ నుడిధనుస్సు విరిచేశాడు. అతడి రొమ్ముమిోడ 

చికిలిపట్టిన బాణాలు నాటించాడు. సింహనాదం జీఇాడు. మరో 

ధనుస్సు ష్ణ దుర్యోధనుడు, ఉ త్తమాజుడి గురాలు కొశ్లేశాడు. 

సారథివని పక్ట్రేశాడు. యుథామమ్యుడిరథ మెక్కి- యుద్ధం చేశాడు 

ఉ తమాజుడుం దుర్యోధనుడి సారథినీ, గురాల్నీ చంపేశా డతడుం 

అయితే వూరుకోలేదు దుర్యోధనుడు. గదపట్టుకు చప్పున వెళ్ళాడు, 

చలించకండా. యుధామన్యుడి సారథినీ, గ్యురాల్నీ పచ్చడికింద కొనే 

శాడు. ఉ.త్తమాజుడూ, యుధామన్యుశూ రథం దూశేసి తప్పుకు 

పోయారు. నీ సేనలోని ఇద్దరు రథికుల్ని చంచేసి, వాళ్ళర థాల 

మి ద అడ్డంగా వెళ్ళి అర్హునుణ్లి కలుసుకున్నారు, దుర్యోధనుడు శల్యుడి 

రథ మెక డుం 

ధృతరాష్ట్రుడు : సశే, కాని కర్చుడేమయాడట ! అతడే పాండ 

వుల్ని గెలుసాడని మినవాళ్ళంద రూ ఆస పెట్టుకున్నారు. అతకళ్షితలుచు 

కుం కునే ధర్మ రాజుకి కంటిమోద లెప్నుపడదు. పతిత. శీముడీి 

చేత రథంబేకండా అయిపోయాడు; పారిపోయాడు. ఆపారిపోడం 

పారిపోయి మళ్ళీ యుద్ధానికి రాలేదా! అతడిసంగతి ముందు చెప్పూ 

వవుయాడో ! 

మళ్ళీ మళ్ళీకరు డు దొడుతీళాడు 
3 

సంజయుడు , అదీ చెపుతాను విను కర్లుణ్ణి వోడగొట్టి, 

భీముడు అర్జునుడినేపు బయలుదేరాడు మదపు కేనుగులాగ, 

ళో యి భీమన్న” నొ _త్తరథం సిద్ధం చెసుకుని వెనక నించి 

చీరెతత్తి పిలిచాడు కర్షుడు. సింవోన్ని పావన లాగితే ఎలా తిరగ 
64 
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బడుతుండి అలాగ వెనక్కీ మళ్ళాడు భీముడు. ఇద్దరూ సూర్యుడంత 

(ప తాపవంతులు. ఇద్దరూ వొక ళ్ళమిాద వొకళ్ళు బాణాలుగుప్పించు 

కున్నారు, దారుణంగా, ఒకళ్ళ ఇాళాలు వొక ళ్ళు ముక్కొ-లునేశారు* 

ఒకళ్ళ సారథిని వొకళ్ళు కొట్టారు. ఒకళ్ళగసరాలు బోోక ళ్ళు వేటా 

డారు, జెండాలు విరుచుకున్నారు. కవచాలు చీల్చుకున్నారు. ఇదరూ 

ర_క్తస్నానాలు చేశారు. ఒకళ్ళనిమించి వొకళ్ళు పోరాడారు. 

భీముడు కర్టుడి విల్లు విరిచేశాడు. అతడి సారథినీ, గు(రాల్నీ 

చంపేశాడు. పాముల్లాటిబాణాలు అకడివొంటినిండా గుచ్చెకతాడు. 

కంగారుపడిపోయాడు కర్టుడు. భరించలేకపోయాడు. సిగ్గూ లజ్ఞావొ డి 

చేశాడు. కాళ్ళకిబుద్ది చెప్పి ఊాడుతీ కొను. ఆపారిపోడం పారిపోయి 

మరో రథ మెక్కే_శాొడు,. 

ధృత రాష్ట్రుడు ఏ నమ్మినబంటు అలా వీరికిముందు పుచ్చుకు 

నాడూ? పాపం మంద బుద్ధి వన దుర్యోధనుడు వమనుకున్నా డో 

మనస్సులో ! అదలా వుండనీ- తరవాత వమయింది, కర్ట్లుడి వరా 

(కమం? 

సంజయుడు : ఒళ్ళంతా మండిపోతూ మళ్ళా వచ్చి కలబడ్డాడు 

కరుడు, ఛీషణంగా. ఇద్దరికీ అద్భుతంగా యువాం జరిగింది. మంచి డే” 

ల్లాగ, సెద్దపులుల్లాగ, మదించిన వనుగుల్లాగ, కొవ్వెక్కిన సింహోల్లాగ 

బలంతోనూ, పంతంతోనూ పోట్లాడారు వాళ్ళు. మన చతురంగసేన 

కూడా కర్టుడితో కలిసింది. కలవడ మేమో కలిసింది. మం(తించినట్టు 

భీముడి బాణాలతో నాశనముయిపోయింది. 

ధృత రాష్త్రుడు : ఛీముజ్లో ఎదిరిం చడం మోదమిాదపని కాదు, 

నిజమే, అతడి భుజిపరా(క్రమం ఎన్ని సార్లు వినలేదు మనం! కర్లుడి 

సంగతీ విన్నాం, లతుసార్లు ! ఉత్తి మేకపోతుగాంభీర్యం ! తుచ్చుడు. 

ఏడా గెలుస్తాడు పాండవుల్ని ! ఈనూతుడికొడుకు వదో నవూడపొడి 
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చేసి యుద్ధంలో పాండవుల్ని గెలిచేస్తాడని మిడిసిపడీపోయాడు మన 
మ దాంధుడు దుర్యోధనుడు. శీ కృహ్లులి తూలనాడాొడు. సంధిచేను 

కోరా బాబూ అంచు ససేమిరా కాదన్నాడు. అనుభవిస్తున్నాడు, 

నిజంగా మచ్చనలేవాళ్ళు పాండవ్రలు, చేనుకు వాళ్ళకి ఎందుకు క్ు 

చేస్తాను యుద్ధంలో ! తము శత వీడే చెడతాడు దుర్యోధనుడు. 
అం తే, అతడ ఇంకొకటి జరగదు. ఊం చెవ్వు తరవాత 

ఏంజరిగిందో యుద్ధం] 

సంజ యుకువ భీముడితో మహారభసంగా తలపడ్డాడు కర్ణుడు 
చచ్చిన మినసేన వొకకంటితో చూస్తూ. చరచరా ముప్ఫయి 
బాణాలు తగిలించి మరీ వెన్ను విరిచాడు. అరుణవింబంలాగ ఎరు 

'పెక్కింది భీముడి మొహం. పెదవులు బిగించి వొక్క చళాణం కొట్టా 

డతడు. కర్గుడిధనుస్సు ఫెళ్ళుముంది. మరొకటి ఫొట్టాడు భీముడు. 

కర్షుడిసారథితల ఎగిరిపోయింది. పగ్గాలు తానే పట్టుకుని, భీముడిమిోద 

శక్తి విసిరాడు కరుకు, దాన్ని ఎనిమిదిముక్కొ-లు కొన్లేశాడు భీముడు, 

ఆవూాపుని తొమి ది బాణాలు జేసి క ర్లుడివొళ్ళు చీలికలు చేసేళాడుం 

మరో విల్లు పుచ్చుకునీ, (క్రూరమైన అస్త్రాలు (ప్రయోగించాడు కర్ణుడు, 

అవన్నీ అంతంతదూరంలో నే నరి కేసి తీళ్ల మైన బాణాలు గుప్పించాడు 

భీముడు, అంతకంశే మించినట్టు కురిపించాడు కర్యుడుం 

ఉఊహించళశాని వడితో ఉటకుతూ ఇద్దరూ పెద్ద ఆబోతుల్లా 

'చెబ్బలాడారు. వాళ్ళసింవానాదాలు నిజంగా రంశెవేసినశ్లే వుండేవి, 

మళ్ళీ కర్షుడి విల్లు విరిచేశాడు భీముడు, అతడి గురాల 
వొళ్ళం తా రకాలు థధారలుకట్టించాడు, అతడి వొళ్ళు దు సెళ్ళిపోయి 

నట్టు బాణాలు కొట్టి సింవూానాదంచేశాడుు చూసి గుండె దడపట్టు 

కుంది దుర్యోధనుడికి. “తమ్ముడూ, గ ర్లుడ్కి సహాయం చయ్యి”? 

అంటూ దురక్షయుణ్లి పంపాడు, 
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తెగించిన సావాసంతో వెళ్ళాడు దుర్ద యుడు, ఉద్ధృతంగా. 

ఆత కిసాహాసానికి మనసేన నాలికకరుచుకుంది. గట్టిగటి బాణాలు 

వేశాడు దుర్పయుదు. భీముడి గు రాల్నీ సారథినీ కంగారు పెళ్లే వాడు. 

తభతళమంటూన్న ఆరు బాణాలు కొట్టాడు భీముడు, యముడి 

లాగ గద్దిస్తూ. గు(రాలతీలలూ, సారథితలా, దుర్ణయకుమారుడే తలా 

తెగిపోయి కింద దొర్లిపోయా ని. కళ్ళనీళ్ళు తీప్ఫుకున్నాడు కర్గును. 

అప్పటికే మరో రథం సిద్దం చేసుకున్నా డతడు, అంచేత ఆవూపుని 

వెళ్ళి భీముడిమిద వురికాడు. మళ్ళీ ఇద్దరూ పరిపరివిధాల పోట్లా 

జారు. కోపాలూ, ఆటోపాలూ, బలాలూ, పంతాలూ, శేర్యాలూ 

థై ర్యాలూ ఇద్దరిపి వొక్య్కలాగే (ప కాళిం చాయి. 

బలమంతా ఉపయోగించి బిరుసైన వొక్క బాణం కొట్టాడు 

ర్ రుడు. భీముడి గుండెలు దూనుకుపోయి భూమిమిోద నాటుకుపోయిం 

దది. గద విసిరి కర్ణుడి గురాలు చంపేశాడు భీముడు, అం తేకాదు, 

ధనుస్సు సంధించి అతడి సారథినీ చంపేశాడు. అతడి జెండాక(ర 

విరిచేశాడు. రథంపోయినా జంకలేను కర్లుడు. ఉగుడెపోయి బాణ 

వర్షం కురిపించాడు భీముడిమోద. నిజంగా అత కో చరాస్తూంకు 

ఆశ్చర్యం వేసిం దప్పు వం, 

మరో తమ్ముుణ్లో దుర్ముఖుణ్రి కర్టుడికి సహాయం పం పాడు దుర్యో 

ధనుడు. అన్న గారి మాటమిోద అడావుడిగా వెళ్ళాడు దుర్భుఖును, 

కర్లుడితో యుద్ధంచేస్తూ నే తొమ్మిది బాణాలు వేసి దుర్ముఖుణి 
వూడ్చేశాడు భీముడు, దుర్ముఖుడి పాటు చూసి కళ్ళు తడిచేసుకున్నా డు 

కర్లుడు. అతడిరథ మే ఎక్కేసి భీముడియోద ధనుస్సు గురిపెట్టాడు. 
బంగారం మొదళ్ళతోవున్న కాణకాలు పద్నాలుగు కొొట్లాడు 

భీముడు, అన్ని బా ణాలే అతడి బుజంమీద నాటింవాడు క్ రుడు, 

కళ్ళమొయ్యాా కోపం తెచ్చుకున్నాడు భీముడు, శూలాల్లాటి మకాడు 
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బాణాలు కక్టుడి రొమ్ము దూసుకు పోయినట్టు కొట్టాడు, దాంతో మరి 

నిలవ లేక పోయాడు కరుడు.  జజ్జరిలిపోయి అదే పారిపోడం పారి 

పోయాడు, పుంజూలు జెంపుకుని. 

ధృత రాష్ట్రుకు ; పౌరువం గడ్డిపోచంత పనిచెయ్యదు. అంతా 

_దెవబలంమో బే ఆధారపడివుంటుంది. సంజయా, సంచేవాంలేదు. 

అలా కాకపో తే కర్లుడేమిటి, భీముడిదగ్గిర ఇలా అయిపోడ మేమిటి? 

అయినా అలామ్మాతం ఎందుకనుకో వాలి తే! వముం"కు?! చేవతలూ, 

చానవులూ, ఖచరులూ, నాగులూ _ ఇలాంటి వాళ్ళే భీముడిముందు 

నిలవ లేన స్పడు కర్ణుడూ గిర్లుడూనా నిలబడ తారు! అయితే, కర్లుడే 

పాండవుల్ని గెలిచేస్తాడని కొండంత ఆస పెట్టుకున్న దుర్యోధనుడు 

మాత్రం కుంగిపోయి వుంటాడు. 

కాని సంజయా జరాసంధుడూ మొద్నలెనవాళ్ళనే చంచ 

ఛశొడు కదా భీముడు ! అలాంటి వాడిమోాదికి మన దుర్ణయుక్లో దుర్ము 

ఖుళ్లీ - ముక్కుపచ్చలారని కురాళ్ళనా పంపుతాడు దుర్యోధనుడు, 
కర్గ్లుడికి సహాయం! 

భీముడు వొక్క_డేనా, తక్కిన పాండవులూ, సాత్యకీ 

కృష్ణుడూ _ ఇంతీమందీ వున్నారు. యుద్దంలో (పాణాలులియ్య 

కండా వొదిలిపెట్టరు. గలవరానివాళ్ళు వాళ్ళు. వాళ్ళతో తగవు 

తెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు, 

సంజయుడు? కోరి వివం తాగేసి అడి బాధ (పారంభించేనరికి 

ప వాళ్ళని దుయ్యబట్రినట్టుంది నివ్యవవోరం ! ముందు వచ్చేది కాన 

కండా పాండన్రలికి (దోవాంచేఛావు. తీరా యిపుడు వీకలమోాదికి 

వచ్చేసరికి వాళ్ళనీ వీళ్ళనీ ఎతిపోస్తున్నావు. ఎెందుకిదీ? ఊరుకుని 

యుడ్ధం సంగతి విను. ' 
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కరుడు వోడిపోడం సహించ చేకపోయాూారు సీకు నాళ్ళు. దుర్శ 

ర్షణుడూ, దుర్శుదుడూ, దుస్పవాడూ, మరిద్దరూ శీముడిమోాదికి పరి 

గత్తారు. 'చాణవర్ష ౦ కురిపించారు. వాళ్ళు వెళ్ళడం చూసి, తౌనూ 

మళ్ళా వచ్చి కలిశాడు కర్లుడు బాణాలుగుప్బిస్తూ. వాళ్ళబాణాలన్నీ 
కొక్టేసి, నీకుమాళ్ళని అయిదుగురినీ గు రాలతోనూూ సారథుల 
తోనూ కూడా లి ప్తలమిోద' నరికిపాకేశాడు భీముడు, తలా ఆరేసి 

బాణాలు వేసి, 

“స, ఎందుకీ బతుకు! రాజకు మాళ్ళ చావు చూసి 

తన్ను తాను తిట్టుకున్నాడు కర్లుడు- “ఎప్పుడూ యుద్దానికి 

రాకండొ కాకుయ్యాలి భీముణ్ణి” అంటూ తెగించి అతడిమోాదికి 

వురి కాడు, డబ్భ్బయిఅయిదు బాణాలు అతడి వొంటినింజడా నాటించి 

అట్టహాసం చేశాడు: అంతకి రెండింతలు వందా య్నాభె బాణాలు వేసి, 

వొక బాణంతో అతడిధనుస్పు నరికేశాడు భీముడు, 
మరో విల్లు తీశాడు కర్లుడు. అదీ నరికేసి, మూరెజెత్తు పొం 

గాడు భీముడు. అతడి సారథిసీ చంపేశాడు. గురాలూ కొళ్తుశాడు. 

కర్ణుడి నవ్వుకి మారునవ్యూ నవ్యాడు, విరగబడి. ఇంతలో భయంకర 

మైన గద విసిరాడు కర్షుడు. అది ముక్కూలుకింద కొశకేసి అంపవాన 

కురిపించాడు భీముడు. రథం వతేకపోయినా వెనక్కి మళ్ళ లేదు కరుడు. 

మరో విల్లు అందుకుని భీముడికవచం చీలికలు చేశాడు వాణాలతో 

ముం చిత. 

వీడుగులాగ వురుముతూ కర్లుడి కవచం చీలికలు చేశాడు 

భీముడు, అతడి భుజంమిద దారుణమైన బాణాలు నాటించాడుం 

కీందేనుంచుని యుద్ధంచేస్తూన్న కరణి చూశాడు దుర్యోధనుడు, 

అతడి సహాయంకోసం తమ్ముళ్ళని పంపాడు. చ్వితుడూ, చతొ 
శుడూ, చారుచితుడూ, చి తాయుధుతూ మొదలై నవారువడుగురు 
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వెళ్ళి వొక్కవూపుని ఛీముళ్లి ముట్టడించారు. ఇలా ముట్టడించారు, 

అలా ఆరిపోయారు. తుఫాను పడగొట్టిన వృతాలలాగ నీ వడుగురు 

కుమాళ్ళూ రథాలతోనూ గ్యురాలతోనూ, సారథులతోనూ కూడా 
ఖీముడిచేత కూలిపోయారు. 

ఇంతలో మరోరథ మెక్కి. మళ్ళావచ్చాడు కర్ణుడు. అరీ బరీగా 

ఛీముడిమిోద కలబడ్డాడుం గబగబా ఇద్దరి భాకకాొలుూ ఎగి రాయి. ఇద్దరూ 

ర_క్షస్నానాలుచేసి, (పళయ కాలసూర్యులలాగ (పకాళింఛార్వు, 

వువా రాజూ, నిజంగా కళ్ళున్న ందుకు మూసి తీరవలసిందే వాళ్ళయుద్ధం. 

గుదులుగుదులుగా వొకళ్ళవిరాద వొకళ్ళు బాణాలు గుప్పించేవాళ్ళు. 

ఒకళ్ళ బాణాలు వొకళ్ళు నరికేసి, నేలమీద పడగాశ్లేవాళ్ళు. ఉ్యగు 

లయిపోయి, ఒకళ్ళశరీరం వౌకళ్ళు చీల్చుకు నే వాళ్ళు. ఒక శ్ళనిమించా 

లని వొకళ్ళు ఉ(దేకంతో సినుగులాడేవాళ్ళు. 

భీముడు కొట్టినప్పుడు కృష్ణుడూ, అర్జునుడూ ఆనందించే వాళ్ళు. 

కరుడు కొట్రినప్పూడు తమ్ముులూ, దుర్వోధనుడూ సంతోషించే వాళ్ళు. 

కర్ణుడికోసం కలిగించుకుని వెళ్ళిన నేనలన్నీ యముడులాంటి 

భీముడిచేత చచ్చిచచ్చి తరిగిపోయాయి. చూసి పారిపోదా మనే 

అనుకున్నాడు కర్షుడు. కాని తెగేసిన మోళ్ళలా పడివున్న నీకునూ 

ళ్ళని చూసి దుఃఖం ముంచుకువచ్చిం దతడికి, ఎక్కడలేని కోపమూ 

పుట్టుకువచ్చింది, ఆవేశంతో ధనుస్సు సంధింవా డతడు, అతడి వింటి 

కొమ్ములలోంచి, గొడుగులొంచి, రథంలోంచి సెలయేళ్ళు పాంగి పారి 

నట్టు బాణాలు (పవహీంచాయి శీముడీమోాదికి. 

వమా(త్రమూ చలించలేదు భీముడు, తన మీదికి రాకండా 

వాటన్నిటినీ కొట్టిపా నేసి, ఇరవై బాణాలు వేసి కర్లుడి కవచం పగల 

గొట్టాడు, కృష్ణార్థునులమాట అలావుంచు, మన వాళ్ళే పొగిడారు 

భీముడి పరా[కమం, 
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“వెళ్ళండి, క ర్లు కా వాడండి” దగ్గిరున్న యోధుల్న్ని పాచ్చరిం 

బాకు దుర్య్యోధనుడుం చ్మితుడూ, చి,తాయుధుడూ, వికర్ణుడూ మొద 

లెన నీకుమాళ్ళు వడుగురు కర్లుల్లో కాపాడడం కోసం ఉద్ధృతంగా 

ముందుకి వురికారు. వొక్క మొగిని భీముణ్ణి ముట్టడించారు. వర్ష ధా 

రతో కొండని కప్పెట్టిన మేఘంలాగ దట్టమైన బాణాలతో అతణ్ణి 
క ప్పెట్లారు, 

గజమెత్తులేచాడు భీముడు. దృఢమైన ముస్టినో వడేవడు బా 
ణాలు వేశాడు. వకుసుకు కుమాళ్ళనీ నరికి పా శేసి పెద్ద సింవానాదం 

చేశాడు. ధర్మరాజు అది విన్నాడు, భీముడు తన గెలుపు తెలుపు 
తున్నాడు అని (గహించాడు. ఆ సంతోవంతో [దోణుడిమోదికి 

తరుముకు వెళ్ళాడు. 

తమ్ముళ్ళు ఎంతోమంది వాతవై. పోడంతోనే ోజూదంవాడు 
విదురుడు చెప్పినం తా జరుగుతోంది” అని లోలోపల ఎంతయినా 

దుఃఖవడ్రాడు దుర్యోధనుడు. అవాభ పాండవులికిచేసిన పొపఫలం అలా 

అనుభవించా డతడు. 

ధృత రాష్ట్రుడు : గడిచిన దానికి విచారించడ మెందుకూ? వాడు 

వె రాడు, నాబుద్ధి గడ్డితినే ఇంత దాకా వచ్చింది. అంతా వింటాను. 

వోర్పుకుని, -ెప్పవలసినదం తా చెప్పు. 

సంజయుడు ఏ భీముడు సింహనాదం వేయడంతోనీ కరుడు 
ఆతేడిమిాదికి వురి కాడు "ఘోరమైన యుద్ధంచేశాడు. నీ్సేన వెళ్ళి 
భీముత్లో ఘీ రాయించింది. కతులలాటి బాణాలు కరుకైన బాణాలు 

గుదులు గుదులు గుప్పించాడు భీముడు. రక్తం నదులయి పారింది, 
విరిగిన జెండాలూ, చావురాలూ, గొడుగులూ, గుండవిండయిన 

రథాలూూ తెగిన గ్నురాలూ వనుగులూ, సారథులా రధికులా పడా 
తులా కళేబరాలూ ఆర_క్షంనదుల్లో కొట్టుకుపోయాయి. చావగా 
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షుగిలిన చతురంగ చేన అరచేతితో (పాణం పెట్టుకుని శ్లాణం వేటు నేల 

అవతలకి పారిపోయి మిడుతూ మిడుతూ చూన్తూ నుంచుంది. కర్షుడు 

మాతం నొదలకండా అద్భుతంగా పోరాడాడు, చి,తవిచి కాలయిన 

బాణాలు రువ్వాడు, వాటిని వేటిసీ లత్యు పెట్టకండా మంచి డారెన 

ఇాణం వేశొడు భీముడు, జంయ్యిని వచ్చింది బాణం కర్షుడి చవితోని 

కుండలం రివ్వున ఎగ తేనుకుపోయింది. ఆకాశంమిది శెగిరిపోయి 

చుక్క- రాలినట్టు కింద రాలింది కుండలం. అంతలో నే మరొక బాణం 

కర్గుడిగుండెలమిాద కొట్టాడు భీముడు. పకపకా నవ్వుతూ మరి పది 

బాణాలు అతడి నుదుటిమాద తగిలించాడు. నల్టకలవలమాల వేసు 

కున్నట్టు కనిపించాడు కర్ణుడు. కళ్ళు జమాలు మన్నా యతడికి. 

రథందండెం వూతపట్టుకుని, కళ్య్ళుమూసుకు చేరగిలబడిపోయాడు. అంత 

లోనే తేరుకుని, రక్తంధారలుకడుతూన్న తన వొళ్ళు చూసి వెరి 
కోపం తెచ్చుకున్నాడు. లిప్తలో వొక వందబాణాలు భీముడిమోద 

బా జేశాడు, అతడి ధనుస్సు నరికేశాడు. (పచండమైన బాణాలతో 

పట్టపగటి సూర్యుడిలా (పకాళించా డతడు. అతడివిల్టు ముడుచు 

కోడం, విడివడడం తెలియలేదు. గుండంగా మంటలు కక్కు-తూన్న 

చకంలా అవుపడింది. అంతవడికీ పిసరంతా ఇదవలేదు భీముడు, 

బంగారంపూసిన బాణాలు అతడు వేస్తూ ఆకాశలక్షికి బంగారం 

నగల్లా కనిపించా యవి. 

ఉ(గ నరసింవహుడయి పోయాడు కర్ణుడు, భీముడివిల్లు విరి చేశాడు. 

అతడి గు,రాలు నరికేశాడు. కాడితో ఇటూ అటూ పెనుగు 
లాడిచచ్చాయి గు(రాలు. ఇంతలో అతడి జెండా ఎగరగొట్టాడు కర్టుడుం 

విశోకుణ్ణి వొళ్ళంతా చీల్చుకుపోయినట్టు కొన్లుశాడు. భరించలేక 

పోయాడు విశోకుడుం యు ధామన్యుడి రథం వెనక్కి. పారిపోయాడు ఉగ్గ 

మైన శక్తి విసిరాడు భీముడు. పది బాణాలతో అది తుక్కుచేశాడు 
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కరుడు. డాలు పట్టుకుని ఖీముడు క త్తీతీ జీలోపున డాలు పగలళొళ్తు 

ఇాడు కరుడు. కత్తి విసిరి కర్ణుడి భనుస్సు నరికేశాడు భీముడు. మరఠో 

ధనుస్సు కర్షుడు తీ నలోపున పెద్దపులిలాగ అతడి రథంమోాదికిదూూ కాడు, 

జవజవలాడిపోయింది రథం. 'జెండాకాయ్యకీ కుదురుగా అమర్చిన వీళం 

అడుగున చప్పుని దాక్కున్నాడు కర్షుడు, రథంమోద అతడు కనబడక 

పోయ్సరికి నాలుగుదిక్కులా చూశాడు భీముడు, పారిపోయాడో, 

రథంకింద దూరాడో అని వెదుకుతూ రథం దిగా డతడు, ఇంతలో 

గబుక్కున రథంమిదికి వచ్చి, చిత్రగతులతో రథంతిప్పి, చరచ రా 

బాణాలువరస పెట్టాడు క్షుడు. 

తిండిపోతువి యుద్ధ మెందుకోయి నీకు? 

ఖీముడిచేతిలో ఆయుధంలేదు. అయినా మడమతిప్పలే దతేడు. 

అర్జునుడు చంపి పడేసిన వనుగులు పట్టుకుని పోరాడాడు, ఒక వనుగు 

ఎడమచేత్తో ఎ త్పిపట్టుకుని, కాసుకుంటూ కుడిచేత్తో వనుగులు కర్టుడి 

మోదికి విసరడం (పారంభించాడు. అవన్నీ తునాతునకలు కొశ్తుసి, 

భీముడి జీవస్థానాల్లో బాణాలు తగిలించాడు కర్ణుడు. పిడుగులాటి పిడి 
కీలితో గుచైేసి, కర్షుణ్లి చంపెయ్యాలన్న ంత వరకూ వచ్చాడు భీముడు. 

తలు-చుకుంశు అంతపనీ చేసేవాజే అతడు. కాని అర్జునుడిశ పథం 

జ్ఞాపకంచేసుకుని వూరుకున్నాడు. అర్జునుడే చంపాలి కర్టుణ్తి. అదీ 

అతడి నిశ్చయం. అంచేత కర్లుడి రథానికి అడ్డంకిగా వుంటుందనీ, 

అర్జునుడు చంపి పోయిన చతుకంగసేనల శవాల కుప్పలమాటున 

దా రాడు భీముడు. 

తనతోనూ, సేనలతోనూ పోరాడి పోరాడి, బాగా అలిసిపోయి, 
నిస్సృహాయుడూ నిరాయుధుడూ అయిపోయి నుంచున్న భీముణ్ణి 

చాచాడు కర్గుడు, కుంతీ చేనిమాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి. బౌొణం 
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వెయ్యడం మానేశాడు. నవ్వుతూ దగ్గిరికి వెళ్ళాడు. “తిండి పోతువి, 

యుద్ధ మెందుకోయి నీకూ!” వింటికొనతో భీముడి పొట్టమిదపొడుస్తూ 
అన్నాడు ోకూటికుండదగ్గిగ కూచుని మనసారాబుంగి, ఇంటిపట్టున 

పడుకో. ఇక మిడిసిపడకు. అడవుల్లో దుంపలు తిని మునిలా వుండ 

డమేశకాని ధీరత్యంతో యుద్ధం చెయ్యడం చేతనవునా నీకు! వెళ్ళు. అడి 

విశే పోయి, కడుఫులో చల్లకదలకండా కాలంగడుపు. అంత మా(తాన 

నీ వొళ్ళుతీట తీరదంటావా, చేతనయినంతవర శే యుద్దం చెయ్యి. 

నావంటివాళ్ళతో చెయ్యిచేనుకోకు. అదిగో కృష్ణార్జునులు. వాళ్ళ 
దగ్గిరికి వెళ్ళి (పౌణాలు నిలబెట్టుకో, ఈగ(రా ఇంతతో కట్టిపెట్టు” 
అన్నాడు ఈసడిస్తూ. 

ఆప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పడంతో నే అర్జునుడు గబగ శా గట్టి 

గట్టి బాణాలు కొట్టాడు. కర్షుడు వెనక్కి. తగ్గాడు. ఇంతలో విశోకుడు 

రథం తయారుచేసి పట్టుకువచ్చాడు, రథ మె క్మా_ు ఫీముడు, అయితే 

చిక్కి తే నెత్తురులేని మొహంతో అగర్దునుడిదగ్గిరికి వెళ్ళిపోయాడు. 
మంటలు రేగుతూన్న గాణాలు క ర్లుడిమోాద వేశాడు అర్జునుడు. 

మధ్యవచ్చికలగ బేసుకున్నాడు అశ్వ ్రైమ. అర్జనుడి బాణాలు అల్లంత 

దూరంనించి ఖండించి పారేశాడు, పైగా అరవై నాలుగు కాణాలు 

అర్జునుడిమిాద నాటించాడు, 

“ఆ౫గవోయి అగా” అదిలిస్తూ అశ్వశ్టామతట్టు తిరిగాడు 

అర్జునుడు, వనుగుచేనలోకి పారిపోయాడు అశ్వ శ్ఞామ. ఇంతలో 

సాత్యకీ అక్కడ అందుకున్నాడు అగ్గిపిడుగులాగ. 

ధృత రాష్ట్రుడు: బలవంతుల శో విరోధం బాగుచేస్తుంచా మని 

మీని! పాండవులికి అపాడే వంతి చ్చెయ్యవలిసింది. ఇప్పుడు రాజ్యమూ 

పోతుంది, కీర్మీపోతుంది. విన్నావా, కాళ్ళమిదపడో, ఎంగిలితినో 
ఎలాగో వొకలాగ శ్యయనవులు తలఎత్తకండా చేసి బతకాలి మనిషి, 
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పగ దిగమింగుకుని. వమంశు, వోడిపో జే ఇవామూ పరమూ రెండూ 

దక్కవుకచా! దుర్యోధనుడు పరమమూార్దుడు. తనకి తోచదూ, 

వొకడు చెపితే వినడు. దుంభిమానికి చావూ, బతుకూ ఎలా తెలు 

సాయి? ఇంతకీ కన్నకొడుకు వాడు, వమని మొత్తుకునేది! అది అలా 
వుండవీ, (దోణుణ్రి తోసిరాజని అర్జునుడు కారవసేనలో చొరబడ్డ పూడే 
తేలిపోయింది. పులిమోద పుట, అతడికితోడు అసహాయళూరులు 

సాత్యకీ, భీముడూ కూడా కలిశారు. ఇక జయ[ద్రథుకు బకిశే జేమిటి! 

అతీకిచావు నిశ్చృ్చయమే. నే, యుద్ధ మెలావరిగిందో చెప్పూ. 

సంజయుడు ౩ సాత్యకి భీమార్జుకుల్ని కలి నేసరికి అలంబుసుడని 

వొక రాజు అతడిమిాదికీ వచ్చాడు, వురుముతూ. ఇద్దరూ కాం చేపు 

చితంగా యుద్ధంచేశారు. ఒక భృ యా ణాలు వొకళ్ళుముక్క-లుచే శారు. 

ఒకళ్ళ కవచం వొళళ్ళు పగలగొట్లాగు. ఒకళ్ళ జీవస్థానాలు వొకళ్ళు 

నొప్పించారు. మానవులే కాదు, దేవతలూ కూడా వాళ్ళ యుద్ధం 
చరాసి ముక్కుమిోాద వేలు పెట్టుకున్నారు. 

అలంబుసుడి గు రాలు కొన్తుశొడు సాత్యకి, అతడి సారథిని 

చంపేశాడు. వెడల్పాటి దొక చాణంవేసి అతడి కంఠం నరికేశాడు. 
కుండలాలతో మెరుస్తూ కిందపడీపోయిండి అలంబునుడి తల. 

దుశ్నాసనుక్లో ముందుపెబ్టుకుని నికునూళ్ళు సాత్యకిని ముట్ట 

డించారు. ఇశ్తు దుళ్ళాసనుడిగురాలు కొశ్ట్లేసి, డేగలాగ అతడి రథం 

మోాదికి వురి కాడు సాత్యకి. గబుక్కున (తిగర్హ సేన అడ్డందూరింది. 

మెరికల్లాంటి వాళ్ళని అయిదువందలమందిని హత వాంర్బాడు సాత్యకి, 

సేన శేనంతా చిందరవందర చేశాడు, చావగా మిగిలిన వాళ్ళు తప్పు 

కున్నారు. అప్పూడు శూరనేనరాణువ దూసుకువెళ్ళింది వాళ్ళనీ 
అం లేచే శాడు సాత్యకి క లింగ నేన వెళ్ళింది. దానిగతీ అంతే అయింది. 

ఇలా ఇంత సేనా చెండాడి, సరోవరంలోంచి వొడ్డుకి చేరిన వనుగులాగ 
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మన సేనలోంచి బైటప్రడ్ణాడు సాత్యకి. అర్జునుడి దగ్గిర చేరుకుని ఊపిరి 
తీశాడు. 

“చూశావా సీశిష్యుడి పరా(క్రమం !” సాత్యకిని చూస్తూ 

అర్జునుడితో అన్నాడు కృష్ణుడు _ “కృతవరా 2 మొదలైన 
వాళ్ళ ంగతి చెప్పడ మెందుకు, ముందు అంత (ప్రభావ శాలిని (ద్రోణా 
చార్యుల్ని వొక్కడూ ఎలా వోడించాడూ అంటా? ఇంత ఇదిగా 

ఇతడు వచ్చాడంశు ధర్శ గాజు పంపడమే కారణమయి వుంటుంది. 

నీమీద ఎంత స్నేహముందోకూడా ఇలా చూపించా డితకు. నిజంగా 
పరమానందంగా వుంది నాకు” అన్నాడు. 

“నాకుమాత్రం ఇతడు రావడంన చ్చ లేదు” అంటూ అందు 

కున్నాడు అర్జునుడు - “ఎమంటావా ! ధర్హరాజురత్షణకోసం నియ 
మించి వచ్చాను ఇకిణ్ణి. ఇతడు వ చ్చెయ్యడంతో అక్కడ వము 

తుందో తెలియదు (దోణుడి విషదృష్టిలోవ్రన్నాడు ధర కాజు, ఇటు 

జయ(దథుడా చవ్వ లేదు. పొద్దు వాలిపోతూవుంది. ఇది ఇలా వుండనీ. 

ముక్కా-కలుతీరిన కృత వర్మా మొదలై న ఎంతోమంది యోధులతో 

పోరాడి గురాలూ, సారథీ తానూ అలిసిపోయాడు సాత్యకి, దగ 

పట్టిపోయాడు, ఫొంచెమతడు తెప్పరిల్లకండా నే ఆదిగో భూరి శవుడు 

నివులుకక్కు_తూ వురుకుతున్నాడు అతడిమిోదికి, పిసరంతా అలిసి 

పోలేదు భూరిశ్రవుడు. (బహ్మోండ మైన బలగమూావుంది వెంట, కౌరవ 

ఏరుల్లో చేళ్ళమిాద లెక్కకివచ్చే వాళ్ళలో అత డొకడు, శక్తీ బాతు 
తుర్యమూూ; శర్యమూా, ధైర్యమూ, అ న్ర్రబలమూ -- అన్ని టిలోనూ 

అందే వేసిన చెయ్యి. అంచేత సాత్యకేకి | పాణాంతకమైన ఘట్ట మిది, 

ఇక్కడికి ఇతలణ్ణి ఎందుకు పంపాడో ధర్మరాజు ? మాంసంకోసం పొంచి 
కూచున్న డేగలాగ తనకోసం కాచికూచున్నాడు (దోణుడు. అది 

గమనించవద్దూ తాను ర్ 
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భూరిశ్రవుడు 
అర్జునుడు ఇలా అంటూనేవున్నాడు “ఆగవోయి  ఎటుపో 

తావు?! ” అంటూ వురుముతూ వురికాడు భూరిశ్రవుడు యూస 

పతాకం ఎగురుతూన్న రథంతో - “బుద్ధి లేకండా నిన్ను పంపిన 

ధర్మరాజు తలవొంచుకున్నట్టు చేస్తాను. నిన్ను ఎదిరించి కళ్ళుమూసిన 

పిరుల భార్యలికి వరమానందం కలగ జేస్తాను. నీరాక చల్లగా చూసిన 

కృష్ణుడి పాణం జల్తుమనిపిస్తాను. నిన్ను గెలివిస్తానని ఆసపడుతున్నాడు 

అర్జునుడు, ఆ చేవేదో తీల్చేస్తాను. అదృప్టంకొద్దీ దొరికావు. తోక 

ముడీ చెయ్యక ండొ నిలబడు, నిఆయుభాలు మాడ్చేస్తాను. గు(రాలు 

కరాల్చేస్తాను. సారథిని చంపేస్తాను. నిన్ను రక్కస్నానం చేయిస్తాను 

భూదేవికి బలిపెడ తాను” అన్నాడు, 

“ఇలా తెగించి యుద్దానికివచ్చిన యోధుళ్లై చూస్తే పండుగే 

నోయి నాకు” నవ్వుతూ అన్నాడు సాత్యకి _ “మోఅందరికీ కాలయ 

ముడ్ణి నేను; తెలుసా! ఎదురుగావుండి అడ్డుకోక ఇంతదూరం వచ్చా 

వేం వొంగీ వొదిగీ ! పైగా పెచ్చుశేగి నోటికివచ్చినట్ట్లూ కూస్తు 
న్నాను! సీనాలిక చీల్చేస్తాను పొల్గుమాటలు కట్టిపెట్టి తిన్నగా 

నోరుమూసుకో” అన్నాడు, 

ఇలా ఇద్దరూ కంటసమైనమాట లాడుకుంటూ వొకళ్ళమిాద 
వొకళ్ళుకలబడ్డారు. రకరకాల బాణాలతో కొట్టుకున్నారు. ఒకళ్ళ 
బాణాలు వెళళ్ళు ముక్కొ-లుచే శారు, ఒకళ్ళకవచం వొకళ్ళు పగలగొ 

టారు. ఇద్దరూ రకృస్నానాలుచేశారు, కెండువనుగులు దెబ్బలాడుతూ 
వుంకే ఎలాచూస్తారు, అదిగో అలాగచూళశారు నున వాళ్ళు వాళ్ళని. 

ఇద్దరి గు(రాలూ కూలిపోయాయి, ఇద్దరిసారథులూ మూర్చ 

పోయారు, ఇద్దరి జెండొ'లూ ఎగిరిపోయాయి, ఇద్దరిధనున్సులూ విరిగి 
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ఖోయాయి. ఇద్దరా ఈసుతో కత్తులూ, డాళ్ళూ పట్టుకున్నారు, 

నేలకి దిగారు. చ్మితవిచిితమైన గతుంతో కత్తియుద్ధం చేశారు. 
అంతలో కలబడే వాళ్ళు, అంతలో విడిపో యేవాళ్ళు. కొంచేపు అల 
నట తీర్చుకు నే వాళ్ళు మళ్ళీ కలబదే వాళ్ళు. 

ఇద్దరూ డాళ్ళు పగలగొట్టుకున్నారు. కత్తులతోనే కత్తులు 
ఆపుకుని శరీరాలు కాసుకున్నారు. వేట్లూ, పోట్టూ తప్పించుకున్నారుః 

కత్తులు విరిగిపోయాయి. ఒకళ్ళమిద వొకళ్ళు వురిశేశారు. ఒకళ్ళని 

వొకళ్ళు అడిసి పట్టుకున్నారు. మల్లయుద్గంలాగ పినగులాడారు. 

ఈ ఆర్దునా, సాత్యకిని రక్షించాలి” పెనగులాటలో భూరి[శవు 

డిదె వై చెయ్యి కావడం చూసి, అర్జునుణ్ణి తొందర చేస్తూ అన్నాడు 

కృృమ్ణుడు - ోసింవాంపాలబడ్డ వనుగులా అయా డితేడు. ముందే 

అంతసేనతోనూ పోరాడాడు. బాగా అలిసిపోయాడు. అంబేతే 

భూరి శవుకిచేతిలో దెబ్బతినేశాడు చూస్తావేం? అర్జునా త్వరపడు, 

సీకోసమేకదా వచ్చాడు |” 

ఇంతలో సాత్యకిని కిందపడేశాడు భూరి(శవుడు. కిందపడిన్ని 

వోవినంత పెనగులాడాడు సాత్యకి, 

“అర్జునా, నీకు సాయపడవచ్చాడు. నీశిమ్యుడు. శ(తువుచేత 

దురవస్థ పడుతున్నా డు ఊరుకుంటావేం ? కాపాడు కాపాడు” మరింత 

తొందర చేశాడు కృృష్షుడు. 

“ఇటు ఈరథాలుూ” మువు స్రెరంగా తనని ముట్టడిస్తూన్న 

రథాల వాళ్ళనిచూస్తూ, సాత్యకితట్టు చరాడకండానే అన్నాడు అర్జు 

నుడు- “వొక్కపెట్టుని మనమిద పడుతున్నాయి. కృష్ణా, సాత్యశీ 
భూరి(శవుడూ ద్వంద్యయుద్ధం చేస్తున్నారు. చేను కలగజేసుకోడం 

తగనిపని. ఈరెండూ ఇలావుండగా (పాణంతో సమానుడు సాత్యకి. 
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ఆతడిచావూ చూడలేను. సశే, ఈరఖాల వాళ్ళనీ కాసుకుంటాను, 

సాత్యకినీ చూసుకుంటాను” అన్నాడు. 

సాత్యకి అలిసిపోయాడు. భూరిశ్రవుడు సింహంలా అతడిమిోద 

పడ్డాడు. అతడికుడిచేతిమిద వొక కాలూ, గుంజెలమిోద నొక కాలూ 

చేసి తొక్కి పెట్టాడు. మణికంకణాలతో మెరుస్తూ న్న చేతో ఒకక త్రి 

ఎత్తి సాత్యకికంఠానికి గురిపెట్టాడు, ఇందధ్యజంలా కనపడింది నీసేనకి 

భూరి(శవుడి చెయ్యి. ఒక్క. కుణమన్నా వ్యవధిలేదు, ఎగిరిపోతుంది 

సాత్యకి తల. 

“కాొట్లూ, కొట్టూ? తడబడిపోతూ అర్జునుణ్ణి మరింత తొందర 

చేసేశాడు కృన్లుడు. 

భూరి(శ వుల్లి మననులో మెచ్చుకుంటూ నే వెడల్పాటి బాణం 

చప్పున గాండీ వానికి తొడిగాడు అర్జునుడు, గాఢంగా లాగి తీవంగా 

వొదిలిపొట్టాడు. మెరుపులా వెళ్ళింది బాణం, ఎగిరిపోయి పెద్దపాములా 

తుల్ళిపడింది భూరి(శవుడివా స్తం. హోహోకాగాలువేసిండి మనసై న్యం. 

“నువ్వా ఇంత నీచప్పని చెయ్యడం we చెయ్యి నరికేసి, తేన 

(వయత్నం సాగకండాచేసినవాడు అర్థునుడే అని (పించి పట్టరాని 

కోపంతో అరిచాడు భూరి[శవుడు - నీకేసి చూడనన్నా చూడలేదు. 

ఇంకొకడితో పోరాడుతున్నాను,. సీచప్పని చేశావు. (దోణుడా, 

ఇం(దుడా, శివుడా ఎవడు చేర్చాడు నీ కిది? కృష్ణుడే ఇంతపాపానికి 

పురికొల్పాడా ? అన్నాడుః 

“మోరంతా వమంత తీక్కు_వతిన్నారు ”” జెకారిస్తూ అన్నాడు 

అక్టునుడు-- “అంతమందీపడి అభిమన్యు ణి చంపెయ్య లేదూ ! కావలి 

సినవాళ్ళకి యుద్ధంలో తోడ్చడడం నీచప్పనా రాజులికి ? నీకుసహాయ 

పడ లేదని మానాయకుల్ని తిట్టు కావలిస్తే. పాపం, బాగా అలిసి 

వున్నప్పుడు సాత్యకిమోదవడి చంపబోయావు, నేనంటూ వుంశకే అతేడు 
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చచ్చిపోతాజా వూరికే! అని అతడి నోరు మూయించాడు, 

నీకుమాళ్ళూ, మరికొంతమంది రాజులూ అర్జునుక్ణో నిందించారు. అంతే 

మందినోళ్ళూ అలాగే కట్టించా డతడు, కాని భూరి(్రవుణ్ణిచూసి అతడి 

మనస్సు కలుక్కువముంది. “పాడుతు (త్రియధర్శం!” భూరి(శవుణ్ణి వోడా 

రుస్తూ విచారంగా అన్నాడు అర్జునుడు -- “న్స గ్రాంంటి వాడికి ఇంత బాధ 

కలిగించవలసి వచ్చింది. నాఎదట నావాళ్ళని చంపనివ్వనని చేనుచేసిన 
ప్రతిజ్ఞ విచారించు. మహాత్మా, దీనంతటికీ దురోధనుజే మూల 
కందం, అతడు నరకానికి వెళతాడు. నువ్వు సద్గతి పొందు తావి” 

అన్నాడు. 

సాత్యకిని వాడిలేశాడు భూర్మిశవుకు. ఎడమచేత్తో బాణాలు 

పరుచుకున్నాడు. (పాయోపవేశం నిశ్చయించుకుని (వపాగాయా 

మంతో యోగంలో కూచున్నాడు. ఇంతలో సాత్యకి జల్లుకుని 
లేచాడు. చృరున క్తి దూశాడు. (శ్రీకృష్ణుడూ, అక్టునుడూ, 
ఖీముడూ, అశ్య్రైమా, కృపాచార్యులూ, కర్తుడూ, వృవ. సేనుడూం-- 

ఇంతమందీ “వద్దా, వద్దూ” అని కేకలు వేస్తూనేవున్నారు. కాని 

కోపంతో వొళ్ళు తెలియకండా వురికాడు సాత్యకి. ఒక్క వేటుని 
భూరి(కవుడితల నరికిపా జే జాడు. సిద్దులూ, జొరణులరా గుమికూడి, 

పొగుడుతూ భూరి శవుణ్ణి పుణ్యలో కాలికి తీసుకుపోయారు. 

“అభిమన్యుణ్లై అన్యాయంగా చంపినప్పుడు “వద్దువద్దు” అన లేక 

పోయారో?” భూర్మిశవుళ్లి నరికేసి, తనని వద్దంటూన్న కారనులతేట్టు 

తిరిగి వుగిమాడు సాత్యకి - "యుద్దంలో నన్ను పడదోసి తన్నిన 

వాళ్ల, అతడు మునిఅయినా సరే చంపేస్తాను అని లోగడ (ప్రతిజ్ఞ 

చేశాను, అర్జునుడి అను[గహాంవల్ల ఇది ఇవాళ నిలుపుకున్నాను. అదీ 

66 



1890 వ్యావపోరికాం(ధథధ మహాభారతం 

శాక, “శ తువుని వవిధంగా అయివా సే, దెబ్బతీ య్యడ మే క_ర్భవ్యంి 

అన్నాడు వాల్మికి. 4 అంచేత వేను చేసింది ధర్శసమ్మాత మే.” 

“అబ్బ ఎంత పంత గొట్లో సాత్యకి [39 అన్నారు మన సెని 

కులు కొందరు, *టిబ్బతిన్న వాడు వూరుకుంటాడటయ్యా!” అన్నారు 

కొందరు. “ఇదంతా విధివిధాన, ఎలా తవ్వుతుంది?” అన్నారు 

మరి కొందరు. 

ధృత రామ్ట్రడు న (దోశాచార్యులూ, కృత వర్మా గెలవలేక 
పోయారు సాత్యకిని, అలాంటి వాణ్ణి భూర్మిశవుడు కిందపడదోనేశా 
డంళే చ్మితంగావుంది నాక్కు అతడు ఎంత అలిసిపో తేనేంగాక ! 

సంజయుడు 2 అడగవలిసిన (పశ్నే అడిగావు, అయితే దానికి 

వొక కారణం వుంది. చెపుతాను, విను. చం[దవంశంలో యయాతి 

కొొడుకయిన యదుడి కులంలో చేవమోథుడు పుట్టాడు. అతడి కుమా 
రుడు శూరుడు. ఛూరుడికొడుకు వసు జేనుడు. చక్క_ని రూపమూ, 

“రూపానికి తగిన గుణమరూ కలిగి నవమన్శథుడిలా పెరుగుతున్నాడు 
వసు బేవుడు. ఇంతలో చేవకుడు అనే రాజు తనకూతురు "దేవకికి 
స్వయంవరం చాటించాడు. ఆసయంవరంభో యాదనవీరుడు శిని 
వసు దేవుడికోసం టేవకి? పట్టుకువ చ్చే శాడు స్యయంవ రానికి వచ్చిన 
రాజుల్లో వొక డూ శివి పరాకమంముందు నిలవ లేకవూకుకున్నా రు. 
మన చాహ్తొకుడి కొడుకు సోమదత్తురూ. తం అతణ్ణి వొదిలిపెట్టలేదు. 
ఇద్దరూ హోరావోోరి పోట్లాడారు. ఇద్దరి రథాలూ విరిగిపోయాయి. 
ఇద్దరూ కత్తులూ, డాళ్ళూ పట్టుకుని కిందికి దూశేసి కలబడ్డారు. శిని 
సింహంలా అ(కమించాడు. సోమదత్తుని పట్టుకుని ee en 
అయితే జాలిపడి చంపకండా వొదితేశాడు. ఆసిగ్గుతో తలెత్తి తిరగ 

థ పీడాకరమమి[ తాణాం యత్ స్యాత్ క రవ్షమేవ తత్ _ వాలీకి రావూ 
యకుణం. యుస్థ కాండ 81.830, 
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లేకపోయాడు సోవుదత్తు. అడివికి వెళిపోయి, ఎంతో అంతకాలం 

తపస్సుచేశాడు. చిపరికి శివుడు (పత్యతుమ య్య్యూడు. వరం కోరుకో 

అన్నాడు. అప్పటికి శిని చచ్చిపో యాడు. అతడి కొడుకు సత్యకుడూ 

కాలంచేశాడు. సత్యకుడి కొడుకే సాత్యకి. శిని లేకపోతే వంగాక 
తన అవమానం బాధిస్తూ నేవుంది సోమపెత్తుని. అంచేత శినిమనవం 

ణ్ఞాయినా సే, అవమానించాలి. అపూడుకాని తన్మకోధం శాంతిం 

చదు. కనక సాత్యకిని యున్ధంలో కిందపడదోసి /ండెలమోద “తన్న 

గలిగిన కుమారుణ్ణి (ప్రసాదించమని శివుణ్ణి (పాస్థించాడు. “అలాగ 
కానీ” అంటూ అంతర్ధాన సుయాదడుశి వుడు. అదిగో ఆవర(పభావం 

వళ్లే భూరిశ్రవుడు సాత్యకిని అలా కిందపడదోసి తన్న గలిగాడు. 

ధృత రాష్ట్రడు: ఆం! తరవాతి యుద్ద మెలా సాగింది! 

సంజయుడు ౩ భూరిశ్రవుడు చచ్చాక, జయ(దధుకితట్టు 

రథంపోనిమ్మన్నాడు అర్జునుడు. కృష్ణుడు పగ్గాలు సడిలించాడో లేదో 

అశ్వథతామా, కృపాచార్యులూ, శల్యుడు మొద ,లెనపీరులూ, దుర్యో 

ధనుడూ అర్జునుణ్ణి అడ్డుకుని పోరాడారు, 

కరుడూ-సాత్యకీ 
౯9 

గర్లుడూ సాత్వకీ కలబడ్డారు. వో రాహోోరి యుద్ధం జరిగింది. 
ఆవివరం చెపుతాను వను, జరిగిందీ, జరుగుతున్నదీ, జరగబో యేదీ 

అన్నీ తెలిసినవాడు (శ్రీకృష్ణుడు. సాత్యకికి భూరి(శ్రవుడివల్ల వంజరుగు 
తుందో ముండే తెలుసు నతడికి. కనకనే తొలినాటిరా.తి తనసారథి 

దారుకుడితో అర్జునుడి (పకిజ్ఞ నెగ్గించాలి అన్న నెపంతోరథంసిద్ధంగా 
వుంచమన్నాాడు. సాత్యకికి రథం లేదిప్పుశు. త%నసమ యం వచ్చింది. 

తానుచెప్పిన ఆనవాలు(వ కారం శంఖంపూరించా డతడు. ఆభోతురంశ 

వేసినట్టు మోగింది పాంచజన్యం 6 
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శైబ్యమ్యూ సుగ్రీవమ్యూ మేఘపువ్ప్చమూ, వలాహకమూ 

పూసిన రథం గరుడధ్వజంతో ఆగమేభఘాలమోద పట్టుకువచ్చాడు 

డారుకుడు. అతత్హి మెచ్చుకుని రథం సాత్యకి కిచ్చాడు (శ్రీకృష్ణుడు. 
అదంతా ఆశ్చర్యపోతూ చరాశౌడు అర్జునుడు. జరిగిన సంగతి వివరిం 

వాడు (శీక్చృష్ణుడు 

(శీశ్ళృమ్ణుడిరథ మొక్కాడు సాత్యకి. అర్జునుడికి సహాయపడుతూ 

ధనుస్సు సారించాడు. అంతలో ఆవేశంతోవచ్చి ఆతడిమోద కలబ 

డాడు క రుడు. 

“భూర్మిశ్రవృుడిచావు నహీంచలేక సాత్యకివిగాద కలబడ్డాడు 

కర్టుడు”' నవ్వుతూ కృష్ణుడితో అన్నాడు అర్జునుడు -- “మనం చప్బూన 

పరిగె కాలి. ఆలోచించకూడ దికి” అన్నాడు, అంతలో అర్జునుడి 

చక్రరశు కులు ఉత్తమౌాజుడూ, యుధామన్యుడూ సాత్యకితో కలిసి 
కర్లుడితో క లబడ్డారుం 

“మనవాడు కర్షుడి కేమి తీసిపోడు, మన చ్మకరత్షకులూ కలి 

శారు. కనక సాత్యకిచింత మనకి అక్కరలేదు? అంటూ జయ(దథుడి 

“కీసి రథం తరిమాడు (గ్రీకృమ్ణుడు. 

కర్ణుడూ సాత్యకీ దారుణంగా డీకొన్నారు. అంతమందీ అరి 

చేతిలో (వాణాలు పెట్టుకుని వాళ్ళయుద్దం చూశారు. ేవతల్లోనూ, 

దానవుల్లోనూ;  గంధర్వుల్లోనూ అలాంటి యుద్ధం జరగ లేదంశేు 

నమ్ము 

| పోరాడి పోరాడి కర్గ్టుడి వాళ్ళం తా రకం వరదలుచేశాడు 

సాత్యకి, అతడి సారథినీ గురాల్నీ కొళ్తుళాడు. జెండా నరికేశాడు. 

గొడుగు విరిచేశాడు. రథం ముక్కలు చేసేశాడు, నీకొడుకు దుర్యో 

ధనుడూ, అతడి తమ్ముళ్ళూ కళ్ళప్పగించి నిలబడిపోయారు. మొన 

గాళ్ళయిన రాజులు కొందరు సాత్యకిని చుట్టుముట్టారు. చిత్రచి( తంగా 
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రథం మెదివ్రిందాడు సాక్యకి. అద్భుత మైన శరవేగం చూూకించాడు. 

వేలవేల రథాలు కొ జాడు; చిందరవందర చేసేశాడు, చావగా 

మిగిలిన రథాల వాళ్ళు పుంజూలు తెంపుకు పారిపోయారు. 

ధృత రాష్ట్రుడు ఏ సారథీ, రథమూ, గురాలూ అన్నీ కృష్ణుకివి 
కావడంచేతకదూ, అంత ఉత్వ్సావాదముూా* చూపించి, అంత  మయొునగా 

డయిపోయాడు సాత్యకి | 

సంజయుడు వ కృష్ణుడి రథమే కాను, సాత్యకిరథ మే పట్టుకు 

వచ్చాడు కొంత సేపటికి చారుకుడి తమ్ముడు. వముయిందం కు, చారు 

కుడు మవ వేగంతో రథం తేవడం సూశా డతడు. కృష్ణుడు తెమ్ము 
నడం తనకి కెలియదుకదూూ ! అంచేత యుద్ధంలో ఏవో గజివిజి జరిగి 

పోయిం దనుకుని, మంచిదొక రథంపూసి, అఆయుభాలశోనూ, సింవా 

వతాకంతోనూ సిద్ధంచేసి, డారుకుడు రథం తెచ్చిన దారినే వచ్చి 

సాత్యకిని కలుసుకున్నాడు, అన్నగారి రథం వొదిలేసి తనరథమే 

ఎక్కి యుద్ధంచే కాడు సాత్యకి. దారుకుడు రథం కృష్ణుడిదగ్గిరికే పట్టుకు 

పోయాడు నీకుమాళ్ళు కర్షుడికి మకో రథం సిద్ధం చేశారు. 

ధృత రాష్ట్రుడు : భీముడు వచ్చి అర్జునుల్ణి కలిశాడు కద్కా అత 

గాడు వంచేశాడట |! 

సంజయుడు ౩ కర్టుడుచేసిన అవమానంతో చిన్నబుచ్చుకుని 
అర్జునుడి దగ్గిరికి వెళ్ళి తలవొం దుకున్నాడు భీముడు. కొంచేపు మాశేే 

ఆడలేదు. తగవాత కర్షుడన్న (పతిమాటా వొత్తివొత్సి చెప్పాడు. 

కవీ భయినాస కే, వాలి చంజేసి కాని తిరగి రాను” అన్నాడు చివర 

“నా జవిని పడాలనే అలా అన్నాడువాడు” భీముక్ణి వారిస్తూ 

ఆన్నాడు అర్జునుడు - “అంశు ఏమిటో తెలుసా ! నిన్ను కాదు, 

నన్నే అన్నాడన్న మాట. సీపనిలేన్కు అలాఫ్రుండు” అంటూ కర్షుడిశేసి 
తిరిగా డతడు, 
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“వంరా కర్తా !” భీముణ్ణి సముదాయించి కర్టుడిమోద వురి 

మాడు అర్జునుడు __ “భీముణ్లి నోటికివచ్చినట్టు తిళ్తేశావే! సిగ్గులేకండా 

ఎన్ని సార్లు తోక ముడవ లేదు నువ్వు, నిన్ను ఎవ్నరెనా తిట్టారా? పొర 
పాటున వీసరంత గెలుపురావడంతో నే ఇంతగ్యరా ఎందుకంటా! నిన్ను 
ఎరగని వాడు ఎవడున్నాడని! ఇప్పూడిప్పుడు సాత్యకి నిన్ను వంచేశాడు! 

గెలవడం, వోడిపోడం ఎంత వాడ్నికి నా వుంటుంది, యుద్దంలో. 

అంత మూ తాన తగిన వాళ్ళని ఇలా ఎవనరెనా అంటారా? తీలవిలవ 

నోరు చెపుతుంది. నికలమూ) గుణమూమ్యాతీం లోకానికి తెలిసింది 
నీకూతవల్ల, అడి అలా వుండని, నేను తేనప్పుశు అధర్మంగా అభి 

మన్యుడి విల్లు విరచేశాప్రుం దానికి బదులు తీర్చేన్తాను నికళ్ళముం దే 

వృమనేనుడితీల నరుకు తాను, ధర్మ యుద్ధంలో. అం తే కాదు, నితోక లిసి 

ఆవాపం పంచుకున్న వాళ్ళని అందరిని వంచేస్తానో చూద్దువు కాని” 

అంటూ అతడిమోదికి తరుముకు వచ్చాడు, మననేనలూ పొలోమని 

అతడి మీదికి వెళ్ళాయి. దారుణమైన యుద్ధం జరిగిపోయింది. 

సూర్యుడి కాంతి చల్లి బడుతూ వచ్చింది. 

“ఇంక కొంచేపులో పొద్దుగూకిపోతుంది” కర్షుళ్లి పాచ్చరిస్తూ 

అన్నాడు దుర్యోధనుడు -- “ఇటు సాక్యకినీ అటు భీముణ్లీ “పెట్టుకుని 
జయ(దథుడిమోదికి తరుముకువస్తు న్నాడు అర్జునుడు. మరికొంచెం మనం 
ఆపుతూ పోరాడామా గూశేస్తుంది పొద్దు. దాంతో కథ ముగిసి 
పోతుంది. పోయా కాలం వచ్చే, (పతిజ్ఞపట్టాడు అర్జునుడు, ఇంక ఎంతో 

జేపు లేదు. కొండంతపీరుడివి నువ్వు. శల్యుడూ, అశ్వశ్థామా, కృపా 
చార్యులూ, దుళ్ళాసనుడూ, "నేనూ నీతో వుంశే నిభాయించగలవా 

డెవడు? ఆయ్యగారిపని అయిపోతుంది. ఇతడు అగ్గిలో దూశేన్తే ఇతడి 
అన్నదమ్ములూ, ఈమద్దత్తుదార్లూ చస్తారు. ఈభూమి యావత్తూ 
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మనమే ఏలుకుంటాం. ఇదిగో ఇప్పుడే నీచేవా సీపట్టూ చూపిం 

ఇఛాలి”” అన్నాడు, 

“ఎలా యుద్ధం చేస్తానో చూద్దువుకాని” ధనుస్సు సారిస్తూ 
అన్నాడు కరుడు - “తరవాత ేవుడే వున్నాడు. రాజు మన్నించిన 

మొనగాడు యుద్ధంలో ఆనూ(తం సాధించకపో తే వముందిక ! భీముడి 
బాణాలతో వొళ్ళం తా పచ్చిపుండులా వుంది. అయి జేనేం, అర్జునుడా 

నన్ను మించిపోతాడు! * అన్నాడు. 

కర్దుడి మూటలతో ధైర్యం హెచ్చింది దుర్యోధనుడికి. గాలి 

'జేవుడితో కలిసిన అగ్గి దేవుడిలాగ భీముడితోనూ, సాత్యకితోనూ కలిసి 

విజ్బంభించాడు అర్జునుడు. భల్లమూ, అంజలీకముూూ, శ్షూర(పాసమహమూ 

మొదలైన బాణాలు సీసేనమోద కురిపించాడు. దాంతో చతురంగ 
బలాల అవయవాలు, ఛ(తచావు రాలూ, జెండాలరా, ధనున్సులూ, 

గచాదండాలూ, రకరకాల ఆయుభాలూ ముక్కు ముక్క-లయి రక 

నదుల్లో కొట్టుకుపోయి, కుప్పలుపడ్లా యి. 

అప్పూడు దుర్యోధనుడూ, కర్ణుడూ, వృషసేనోడూ శల్యుడూ, 

కృపుడూ, అశ్వ కామా వొక్క. మొగిని వురికారు. తమతో కూడా 

వురుకుతూన్న జయ(దథుణ్ణి వెనక్కిత సేసి ముందుకి వెళ్ళారు. పొద్దు 

పోతూన్న కొద్దీ చేవెక్కి. అర్జునుడిమిో ద తీ(వంగా బాణాలు గుప్పించారు. 

వాళ్లు వేసినబాణాలు వొక-క్కొ-టీ ఎన్న|ోఅన్ని ముక్క లుక్రింద 

కొక్లేశాడు అర్జునుడు. అందరూ వొక్కసారి కలబడి వొక్కొ_క్కు-డూ 

ఎన్నో అన్ని బాణాలు మళ్ళీమళ్ళీ కృష్ణుడివాదా అర్జునుడిమిచా 

కుమ్మరించారు. మాట్టాడకండా అంతమందినీ లె క్కాజమా లేనన్ని 

బాణాలు కొట కీచుకీచుమనిపించాడు అర్జునుడు. 
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కరుడూ అరునుడూ క లబడ్తారు 
వ జ A) 

కోవంతో ఇన్నూమన్నూ కనపడలేదు కస్టుడికి, భూమి అదిరి 

పోయినట్టు రథం పరిగాక్సించాడు. అమాంతంగా అర్జును డిమోదికీ వరి 

కాడు. మెరుగుపెట్టిన మంచిమంచి'బాణాలు పదిహేను తగిలించాడు 

అర్జునుడు. అభాంటివే భీముడు వొకమూడూూ, సాత్యకి వొకమూాడూ 

చురుక్కు. చురుక్కుమనిపించారు. తోకతొక్కిన తాచులా లేచాడు 

క రుడు. అర్జునుణ్రీ, భీమున్జో, సాత్యకినీ తలా అరవయ్యేసి బాణాలు కొట్టిః 

ఇదీ నావడి అన్నట్టుచూశాడు. ఆశ్చర్యపోయారు జనం. 

ఒక వందబాణాలు లిప్తలచూద తగిలించాడు అర్జునుడు , కర్లుడి 

వొళ్ళంతా చీలికలు చేసేశాడు. రక్తం ఛారలుకట్టిం చాడు. మరింత 

మండిపడ్డాడు కర్ణుడు. అమాంతంగా అయిదువందల బాణాలు అర్జునుడి 

మాడ కురిపించాడు. 

కర్లుడిధనుస్సు అర్జునుకు నరికేశాడు, గుండెలు దూసుకుపోయి 

నట్టు తొమ్మిదిబాణాలు వేసి, (పాణాంతకమైన వొక మహ్మాస్త్రం 

చప్పున వొదిలిపెట్టాడు, అడ్డంగా వొక అర్హచం(దబొణం వేసి అది 

ముక్క-లు వేసేశాడు అశ్వ ష్టామ. 

జిెశేలుమనిపోతూవున్న మరొక బంగారం ధనుస్సు తీశాడు 
కర్టుడు. చరచ రా శరవర్షం కురివీం చేళాడు. 

“*ఆగవోయి కర్రా! అర్జునుణ్ణి ఎరగవూ!” (పచండమైన 

చణాలు ముంచెత్తుతూ వురిమాడు అర్జునుడు, 

“ఆజ ఆగవోయి అర్జునా, కర్టుడు కనపడ లేదూ! ”? గట్టిగట్టి 

బాణాలతో కప్పెడుతూ గదిమాడు కర్టుడు. ఒకళ్ళ బాణాల్లోవొకళ్ళు 
కప్పుడిపోయి వొకళ్ళకి వాకళ్ళు కనపడకండా ఘోరంగా పోరాడారు 

వాళ్ళు. 
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“కన్లుడికి సాయం చెయ్యండి ! వరిగౌ_త్తండిి !” తన వాళ్ళని 

సాచ్చరిస్తూ అరిచాడు దురోోథనుడు, మనవాళ్ళు విరగబడ్ఞ్ణారు. ఉగ 

నరసింవుుజే అయిపోయాడు అర్జునుడు. కర్లుడి గురాలు చంపేశాడు, 

సారథిని నరికేశాడు, భయంకరమైన బాణాలు వేసి కర్లుణ్ణి గట్టి దెబ్బలు 
కొళ్లేశాడు. కరచరణాలు ఆడలేదు కర్లుడికి. అప్బుడు అతణ్ణి అమా 

తంగా తవరథంమిోదికి తెచే ఏ కొడు అశ తామ, 

శల్యుడూ, కృపుడూ, వృవ నేనుడూ వాళ్ళపక,-చేరి, అర్జునుడి 

మొద బాణాలు గుప్పించారు. వాళ్ళ నలుగపరివెనకా వొంచిపొంచి 

జయ( దథుడశూ వొదిలాడు బాణాలు. 

అక్ష కాతూా మొదలై న వాళ్ళ పరాక్రమానికి బదులు చెపు 

తూనే జయ దథుడిమోద గబగబా బాణాలు వేశాడు అర్జు కుడు. అ జే 

సమయవమంటూ సేనలికి చెయ్యివనిసిరి ఉపారిచ్చాడు దుర్యోధనుడు. రక 

రకాల ఆయుధాలు కుమ్మురిస్తూ వీజ్బంభించాయి మన సేనలు, 

అసలే అర్జునుడు. అతడా అవి లశత్యుపెడతాడు! ఆకాశం 

అదిరిపోయినట్టు గాండీవం మోయించాడు. ఘోర మైన మహోస్తాలు 

[పవయోగింవాడు, వనుగులు నరికేశాడు. రథాలు విరిచేశాడు, 

గు రాలు చంపేశాడు. నేనసేనంతా చిందరవందరచేనేసి వెంటతరి 

మాడు, మిట్టమధ్యాహ్నం సూర్యుడిలాగ చరాడశక్యంకాకండా (పకా 

శించాడు. ఆకాశంమిాద దేవత లే నాలికలు కరుచుకున్నా రు. 

కొంచేపటిలో మళ్ళీ మన యోధులు యావన్మంది ఎవొక్కొ- వెం 

గ్ని ఎగబడ్డారు. అంతమండినీ అదిలించేశాదు అర్జునుడు. బాణపవా 

వాంలో ముంచెత్తాడు. కొట్టికొ టి తరిమాడు, ఆగ్ని శిఖల్లాటి బాణాలు 

జయ (దథుడిమిాద (పయోాగిం'చాడు. 

మవారాజూ, మనజయ(దథుడు పారిపోలేదు. అధ్దనుడిమిోచ్యా, 

అతడి గురాలమోచ్య, గాండీవంమోదా, కపిధ్యజంమోదా బాణం 
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మోాద బాణం వేశాడు. భళీ అంశు భళీ అంది మనసేను సెబాస్ 

అంటే సెబాన్ అన్నారు చేవతలు. 

జయ[దథుడి వరావాపశాకం ఎగరగొళ్తుశాడు. అర్జునుడు అతడి 

సారథితల నరికేశాడు. తామరాకుమోద సీటిబొట్టులాగ వొణికి 

పోయింది సీసై న్యం, 

చేతిలో చేవవున్న ంతవరకూ, కంఠంలో (_పాణమున్నంతవరకూ 

బాణాలు వేసీ, పోరాడీ అడ్డుపడ్డారు సీం ధాలవాళ్ళు. కృపుడూ, అశళ్య 

ల్థామూ, శల్యుడూ, వృష వేనుడూ (పాణాలికి తెగించి జయ(దథుడికీ 

అడ్డుపడ్డారు. అతత కొట్టడానికి సందుదోరక లేదు అర్జునుడికి. పెదవి 

కరుస్తూ అతడు పొద్దుదిక్కు. చూకాడు. 

మాయచీకటి 

“పొద్దు గూకిపోతోంది” పడమటికి చూస్తూన్న _ అర్జునుడితో 
అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు - “పంతానికి కూచుని యుద్ధంచే_న్తే సాగ దిక, 
దీనికి వొక ఉపాయం కల్పిస్తాను. దాంతో కాని శత్రువు చవ్వడు. 
వమిటంటావా? నూర్యబింబం మరుగు పడిపోయినట్లు చేస్తాను. మాయ 

చీకటి కల్పిస్తాను. పొద్దు గూకిపోతోందనే అనుకుంటారు. కౌరవులు, 
చెంకలు గుద్దు తారు. సీ పలిజ్ఞ కొాండెక్కి-పోయిం దనుకుంటారు. యుద్ధం 

మానేస్తారు. ఒకళ్ళని వొకళ్ళు మెచ్చుకుంటారు. విచ్చలవిడిగా గంతు 

తారు. అదిగో ఆసమయంలో నీశపథం ఛా రిచేసుకో” అన్నాడు 

“పరా(క్రమంమ్మాతం పనికి రాలేదు” మొవాం వేల వేసుకుంటూ 

అనుకున్నాడు అర్జునుడు. చిరునవ్వుతో అతక్ణి చూస్తూ మాయచీకటి 

కల్పించాడు శ్రీకృష్తుడు. సూర్యబింబం మాయమయింది. 

పొద్దు గంకిపోయింద నే అనుకున్నారు మనవాళ్ళు. సంతోవం 

పట్టలేకపోయారు, ఒకే కోలావాలం మొదలెట్టారు. జయ[దథుడు 
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(బవళ్టునందంతో రథంమిద నుంచుని శలెత్తి మాటిమాటికీ పడ 

మటికి చూశాడు. 

ఈ ఆఆ ద్రినో అర్జునా రథంమిాద అశెత్తి చూస్తున్నాడు జయ 

(దథుకు, డో, తెగెయ్యి తల కాకు? అన్నాడు శీ (క కృష్ణుడు 

జయ (ద్రథుడినధ 

చూశాడు అర్జునుడు. గంధంతోన్యూ వువ్వులతోనూ పూజిం 
చిన వాడి బాణం వొకటి అమ్ములపొడిలోంచి తీశాడు. గాండీ వానికి 

తొడిగాడు. జంయ్యిని వొదెలి పెట్టాడు. రివ్వున వెళ్ళింది బాణం, పిట్రని 

తన్ను కుపోయిన డేగలా%క జయ[దథుడిళిరస్పు ఎగెలీసుకుపోయింది, 

ఆకాశం మీదికి. 

“అర్జునా ! అర్జునా ! జయ(దథుడిన ల కిందపడనివ్వకు”” తడ 

బడిపోతూ అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు - “అది ఆకాశంమోదే వుండనీ, 
కిందపడిందా కొంపములుగుతుంది. చెపుతాను డాని సంగతి” అన్నాడు* 

బాణంమోాదడద బాణం వేస్తూ కిందపడకండా ఆశకాశంమోదే 

ఆళిరస్సు నిల బెట్టాడు అర్జునుడు, ఎడముకీ, కుడికీ, ముందుకీ, "వెనక్కీ 

బంలిలాగ ఎగ రలేశాడు. 

మాయచీకటి వమూయమయింది. సూర్య బింబం తిరిగీ అఆన్రపిం 

చింది. మన మొనగాళ్ళం తా వఏకమె అర్జునుడా ముట్టడించారు. శరవర్షం 

కురిపించారు. రకర కొల బాణాలుకొట్టి వాళ్ళ ఉద్ధృతం అదలిస్తూ నే 

ఆకాశంమోాడి శిరస్సుపడకండా ఆడిస్తూ నేవున్నాడు అర్జునుడు. అద్భుత 

మైన వా_స్తలాఘనంచూా పెట్టి వీరవిపోరం చేశాడు, 

“ఇలా ఎంత సేపు జయ దథుడీశనల ఆకాశంమిాద వుంచేది? * 

అర్జునుడు కృష్ణుణి అకిగాడు -- “ఎక్కడ వి య్యుమంటావు దీన్ని ? 

అసలు ఎందు కిలా చయ్యాలి [2 
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“చెపుతా” అంటూ అందుకున్నాడు కృష్ణుడు - “సింధు 

జేశం రాజు వృద్ధత(తుడు సం తానంకోసం తపస్సుచేసి కన్నాడు జయ 

(దథుణ్ణి, “యుద్ధంలో పరాకుగా వున్నప్పుడు ఇతడితల తెగిపోతుంది? 

అంది ఆకాశవాణి వొకనాడు, '*అయితే వీడి శిరస్సు ఎవడు కింద 

వేస్తాడో వాడితల నూరుముక్కొ-లయిపోతుంది అన్నాడు తపోబలంతో 

వృద్ధత (తుడు. అతడిమాబ అమోఘం, 

“కు నూూరుడికి పట్టంక ట్రి అడి పఏికిపోయి తపస్సుచేసుకుంటున్నాడు 

వృద్దకుత్రుడు. ఇంచేత ఇతడితల నువ్వు కిందపడనివ్యకు. వృద్ధ త(తుడి 

తొడమిాద ప డెయ్యి. అయితే అది పాశుపతం వల్ల కాని సాద్యం కాదు, 

“నృద్దత తుడు శమంతపంచకం సమిపంలో వున్నాడు. 

చప్పున పాఠశుప తాన్ని (పార్థించు” అన్నాడు. 

భకపూర్వకంగా నియమ్మప కారం పాశుపతం (ప్రయోగించాడు 

అర్జునుడు. బౌణపరంపరగా పరిగెత్తింది పాశుపతం. జయ(దథుడితల 

మోసుకుని శమంత పంచకం వెలపల్మబ్బృపహాతు (తుడిఆ(శమానికి వెళ్ళింది. 

జపంలోవున్నాడు బృహాతు(తెడు, అతడి తొోొడలమోొద పడింది శిరస్సు. 

తుళ్ళిపడి, శిరస్సు కింద పజేశాడు బృవాశకు (తుడు, ఉత్తరక్షుణంలో 

వంద ెక్క.లయిపోయింది అతడితల. 

(శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి మెచ్చుకున్నాడు. సకల భూతాలూ 
ఆశ్చర్యంలో ములిగిపోయాయి. అర్జునుడు పాశుపతం ఉపసంవారిం 

ఇవాడు, మనసేనలు కొయ్య బారి నిలబడిపోయాయి, కొవ్వు అడిగిపోయి 

తలవొంచుకున్నారు మన యోధులు, 

త్ల కిందపడ్డ దా కా రథంమిోడ అలాగే నిలబడివుంది జయ 
(దథుడి మొండెం, అటు తల నేలపడింది, ఇటు మొండెం కిందపడింది. 
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అది మరీ చితమనిపించింది చూసిన వాళ్ళకి. అదిగో అలాగ (ప్రతిజ్ఞ 

నెర వేర్చుకున్నాడు అర్జునుడు. కన్నీళ్ళు కార్చుకుంటూ దుఃఖంతో 

కుంగిపోయారు నీకుమాళ్ళు. కృష్ణుడూ, అర్జునుడూ ఆనందంతో కల 

కల్లాడారు. భీముడు సింవానాదంచేశాడు. విని, కొండ అందుకున్న ట్టు 

నంతోపి.ంచాడు ధర్మరాజు. మూ రెజెత్తు వుప్పాంగారు వాళ్ళ 

యోధులు, ేకలూ, తూర్యధ్వనులూ పాండవనేన అంతటా ఓ, 

గింగురుమునిపోయాయి. 
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తయ (1) Wor] 

అయిదో ఆశ్వాసం 

“తరవాత మనవాళ్ళు ఏమయారు +) * కృష్ణార్జునుల విక్రమ 

విహారం విని విక్కయమొహాం వేసి అడిగాడు ధృత రాషస్ట్రుడు. 

సంజయుడు ౩ అలా వుచ్చాంగిన పాండవనసేన (దోశాచార్యుల 

మాద విరుచుకుపడిఎది ; ఘోరంగా యుద్దం చేసింది. ఇక ఇక్కడ - 

అశ్వత్థామా, కృ పాచార్యులూ ఉ(గులయిపోయి అర్జునుడిమోద 

విడుగుల్లాటి బాణాలు కురిపించారు. అవన్నీ అనాయాసంగా కొట్టి 

పారేశాడు అర్జునుడు, కోపమన్నా తెచ్చుకోకండా. ఎన్నో అన్ని 

బాణాలు ఇద్దరిమో దా గుప్పించాడు, రకం వరదలుకట్టి మూర్చ 

పోయాడు కృ పొచార్యులు రథ తప్పించుకు పట్టుకుపోయాకు అతడి 

సారథి. అశ్వ క్ఞైమా తప్పుకుపోయాడుం, తక్కిన రథికులూ ఎదిరించ 

లేక దూరదూరంగా నుంచుండిపోయారు. తన బాణాలు తగిలి కృపా 

చార్యులు నూూార్భపోడం చూసి నొచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు. 

త(త్రియధర్శ్మం నిందిస్తూ ఎంతోఅంత విచారించాడు, 

“సిభాగ్య మే భాగ్య వాయి అర్జునుణ్ణి కెగిలీంచుకుంటూా 

అన్నాడు (శీకృహ్ణు తుోకారవబలం గెలవడం దేవతలనై నా సాధ్యం 

కాదు. అలాంటిది నువ్వు అవలీలగా గెలిచేశావు. ఎంతయినా పొగడ 

వచ్చునంటాను నీభుజబలం, ఇదిగో వృద్ధకతుక్రి, జయ ద్రథుర్లో వాత 

వాశ్చినమ్ల కర్లుణ్లీ ఎప్పుడు కడ తేరుస్తావో అప్పుడూ నాకు తృప్తి” 

అన్నాడూ. 
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“ఇదంతా నీచలవ బాహా” వినయంగా అందుకున్నాడు 

అర్జునుడు -- “నీదయవల్లే నాశపథం నెర వేర్చుకున్నాను. నీదయపల్ల 

పాండవుల మనోగథం సిద్ధించడంలో వింతేముంది! నీఆ(శితులికి అవ 

జయ మెలా కలుగుంది?ి భారమంతా నీచే. సీఆజ్ఞ నెర వేర్చడ మే 

మూ చని 

“పొద్దు గుంకిపోతోంది” చిరునవ్వుతో అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు 

“పద ధర్మరాజుని కలుసుకుందాం.” 

అర్జునుడి రథం మళ్ళింది. భీముడూ, సాత్యకి యుధామన్యుడూ, 
ఉ తృ మాజుడూ కులాసాగా సల్లాపాలాడుకుంటూా "వింటనడిఇబారుం 

ఒత్తుగా ర క్షంపడి, ఘోారంగావున్న రణస్థలంమిాంచి సాగాయి 

రథాలు 

“ఎంతటి వాడివోయి నువ్వు!” అన్హునుణ్ణో పొగడుతూ అన్నాడు 

(శ్రీకృష్ణుడు = “ఏనుగులూ, రథాల గుురాలూ పదాతులూ, 

సీనాధిపతులూూ రాజులూ, అస్రుశ స్తాలూ, వావరాలూ॥' గొడు 

గుల్మ్యూ జెంజాలూ ఆభరణాలూ - ఎలా పడున్నాయో చూడూ! 

రణ భూమి చిత్రవన్ర్రం కప్పి నట్టుంది! ఇదంతా నీచేతిమహివమ కదూ!” 

ని చ్చారపోయి నించున్న శృతుయోధుల మధ్యనించి నిరాభా 

టంగా నడిచిపోయాయి అర్జునుడిరథమూా, అతడి వెంట తన వాళ్ళ 

రథాలూనూ. 

యుదంచాలించి అప్పుడే వాళ్ళకోసం ఎదురు చాస్తున్నా డు ధర్మ 

"రాజు. దగ్గిరపడగా నే (శ్రుక్పమ్లుడు పాంచజన్యం పూరించాడు. అర్జు 

నుడు చేవద త్త మూదాడు. రథం దిగి ఆనంద బాప్పాలతో ఎదురు 
వచ్చాడు ధర శ్ర గాడా తడబడుతూ రథం దిగ్కి కాళ్ళనడకని వెళ్ళి నమ 

స్కా-రంచేఇారు కృష్ణారునులు. ఆనంద బాష్పాలు చేతులతో తుడిచేసు 
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కుని ఇద్దరినీ చూశాడు ధర రరాజ అతడి వొళ్ళుపులకరించింది. ఇష్ట 

రినీ గుచ్చి కౌగిలించుకున్నాడు, గాఢంగా, 

“వెయ్యి నెత్తురు కాకండా జయ (దథుశ్ణో వాత వాంర్చి, తిరిగి 

వచ్చారు” అర్జునుడితో అన్నాడు ధర్మరాజు _ *నాభాగ్యం నేనే 
పొౌగుడుకుంటున్నా ను. ఇదంతా (శ్రీకృష్ణుడి అను[గ వాం.” 

“ఇదంతా నీసత్య (వతమహిమ. ధర్మరాజా నువ్వు గట్టిగా 

కళ్ళేరచేస్తే జయ[దథుడేఅన్న మాశేమిటి? ఎంతవాడెనా ఇమే 

మాడిపో'తాడు” అన్నా డు (శ్రీకృమ్ణుడు. 

“దేవా” ,శ్రీకృష్ణుణ్లి సో(తంచేన్తూ అందుకున్నాడు ధర్మ 

రాజు - “నువ్వే ఎరగా చూన్తేవాలు చేవతలూ గాతనులూ 

మండిపో తారు. నీవాత్సల్య మే సకలలోశాలికీ సౌఖ్యం కలిగిస్తుంది. 

సీభక్తులు శ్యతుసంహారం చేశారంశు విం తేముంది? భీష్ముడంతటి 

వీరుడు పడిపోడానికి నువ్వేకదా కారణం! నీకు కోపం తెప్పించడంవళ్లే 
కౌరవులు చెడ్డారు” అన్నాడు. 

“మహాధరా తు డివి నువ్వు. నీకు నష్టం కలిగించినవాడు చెడ 

కండా ఎలావుంటాడు?) *” అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు. 

ఇంతలో భీముడూ, సాత్యకీ వచ్చారు. కొత గాయాలతో వాళ్ళ 

శరీరాలు అదో అందంగా వున్నాయి. ఇద్దరూ రథాలు దిగి ధర్మ 

రాజుకి పాదాభివందనం చేశారు. ఇద్దరినీ ఎతి కౌగిలించుకున్నాడు 

ధర శ రాజు దోణుతే, క్ తేవర్ నీ వాళ్ళు వోడించడం (పశేంసించాడు. 

వాళ్ళ వెనక యుధామన్యుడూ, ఉత్తమాజుడూ వచ్చి నమస్క-రిం 

చారు. వాళ్ళనీ తగినమూటలతో సత్కరించాడు ధర్మరాజు, పాండవ 

సేనలో ఆనందమే ఆనందం తాండవ మూడింది.  చతురంగబలం 

యావత్తూ కయ్యానికి కాలుదువ్యుతూ శీరింతలుకొట్టింది. 
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దుర్యోధనుడి దుఃఖం వమువారాజూ, ఇంతా అంతా కాదు. 

“(దోణుడూ, కగ్గుడూ, కృపుడూ, అశ క్ట తామా -- వీశ్ళేకాదు, అక్షు 

నుడికి బాగా కోపంవన్పే జేవత లైనా తేరిచూడలేరు. అది ఇవాళశో 
శేలిపోయింది. (బవశ్శిండమైైన వర్మాక్రమం అతడిది” అంటూది గాలు 
పడిపోయా డతడు. మనస్సు మనస్సులో లేక తిన్నగా (దోశాభా 

ర్యులదగ్గరికి వెళ్ళాడు. శతువుల గలుపూ, తనవాళ్ళచావూ వర్ణించి 

చెప్పాడు. 

““అర్హునుడంపకేఅభిమానం క్ 

“భీమ్ముల్ల పడగాటి, అన్నదములతో హాయిగా కులుకు 

తున్నాడు శిఖండి. ఇవాళ ఏడు అక్షోణీల సేన హత వాంర్బాడు అర్జు 

నుడు. జయ[(దథుడివధ ఆశ్చర్యం ! సుదశ్షీ ణుడ్యూూ (శుతాయుధుడూ, 

వించానువిందులూ, అలంబుసుడూ, జలసంధుడూ, నుదర్శనుడూ, 

భూరిశవుడూ.-ఎంతో మంది కూలిపోయారు. వీళ్ళతో పాటు వాతవై 

పోడ మో, పాంచాలం వాళ్ళనీ పాండవుల్ని పా తెయ్యుడ మో -- -ఈ 

రెంటిలో వదోవొకటి చేన్నేనే కాని నాకోసం (పాణాలిచ్చిన ఇంత 

మంది రుణమూ ఎలా ట్ర్ వసత | 

“ల్పంత్తకీ అర్జునుడం శే వల్ల మాలిన అభిమానం నీకు. నీకు నచ్చిన 

బంటు అతగాడు, అంచేత అతడిమూద చెయ్యి చేసుకోవు నువ్వు. 

కరుడు వొక్క-డే కలగ జేసుకుంటాడు నీలాటి వలపకాలూ, దుక్సే 

ష్టలూ లేవు అతడికి, నిజమైన ఏరు డతడు. అయితే వంలాభం! 

ఒక్కడూ ఎంతని పెనుగులాడతాడు? పోరాడి పోరాడి చిట్టచివర 

జయ(ద థభుక్ణో పోగొట్టుకున్నాడు!” అంటూ నిట్టకా ర్చాడుం 

చట అర్జునుణై గెలవడం కష్ట సాధ్యమని లజ.సార్సు చెప్పాను” 

నొచ్చుకుంటూ ఎత్తుకున్నాడు (దోణాచార్యులు - “వూరికే నా 
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(పాణం కొరుక్కుతినేస్తే వంలాభం ! జేవతలన్నా గెలవలేని భిమ్మళ్లి 

అతను కొక్లేసినప్పుజే అనికించిండి నాకు, కౌరవులు మరి బతకరని, 

ఊరికేఅభిమానం కాసుకోడానికిమూ(తం యుద్ధంచే స్తున్నా ను. అంతే, 

శకుని వేసిన పాచికలూ, గాండీవం విడిచిన బౌాణాలూ నిన్ను వేధించ 

కండా ఎలా వొదులు తాయిప్పుడు? విదురుడు అలా మొత్తుకుంటున్నా 

వినకండా, పుణ్యసలిని (డాపదిని పెట్టిన పాట్లు - ఆపాపఫలం కట్టికుడప 

కండా ఎలా విడిచిపెడుతుంది? ఆసభలో నువ్వూ దుత్శాసనుడూ, 

కర్ణుడూ పుణ్యచరి(తులయిన పాండవులికి చేసినకీడు మిమ్మల్ని చెరప 
కొండా వూరుకుంటుంజా ? 

“అన్ని పొట్టు సెట్టాక అయినా కనికారం బేకపోయింది మోకు. 

అన్యాయంగా అడవుల పాలుచేశారు వాళ్ళని. తిరిగివచ్చి మాస పాలు 

మాకు ఇమ్మని (పొధేయపడ్డారు నాళ్ళు. మొండి చెయ్యి చూపెట్టావు 

నువ్వు. పాపం, అలాంటి వాళ్ళమిాద కత్కికట్టడానికి తెగించాను నేను. 

చేనూ వొక _బొవ్మాళ్లేనా అంటా! నువ్వూ నీవాళ్ళూ అక్కడ జయ 

ద్రథుణ్ణి కాపాడ లేకపోయారు. నేనుమాత్రం నీ వాళ్ల కానా? నన్నే 

ఎందుకు నిందిస్తున్నావో అర్లంకావడంలేను నాకు. పాంచాలవీరులూ, 

వొండవులూ పొగెక్కి_, తరిమితేరిమి ఎంత చెయ్యాలో అంతాచేశారు. 

ఒళ్ళు మండిపోతూనుంది. కుళ్ళుమాటలాడి మరింత వేధిస్తున్నావు, 
కాలినపుండుకూద కారం చల్లీనట్లు. 

పాంచాలంవాళ్ళని చంపండే కవచం వొదలను 
“ఇన్ని మాటలతో పనిలే డిక. పాంచాలంవాళ్ళని చంపం బే 

కవచం వొదలను. ఇజే నా శపథం. ఈరా(తి యుద్దానికే తలపడు 
తున్నారు వాళ్ళు ఉద్ధృతంగా . మన్నసె న్యాలు చేవ చెడకండా యుద్దం 

చేసేలా చూడు. నున్ర్యూ నీశక్రికి తగిన పరాక్రమం (పకటించు, కట్ల 
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కడపటి మాటలుగా నీకు చెపుతున్నాను. దుర్యోధనా, వృద్ధుల్ని 
సేవించు. ధర్మంగా (పవంర్తించు, నా కుమారుడు అశ్వ మ విచార 
పడకండా చూడు. అతశి అన్నివిధాలా సముదాయించు, నాచేత 

చవ్వకండా మిగిలిపోయిన పాంచాలం వాళ్ళని చం పెయ్యమను. ఒక్కతే 

మిగ లనివ్యకూడదు వాళ్ళని” అన్నాడు, 

మహరాజా తుది తెగించే చేసుకున్నాడు సేనాని (దవోణా'చా 
ర్యులు. ధృఢమైన నిశ్చయంతో అతడి మొవాం జేవురించింది. ఒక 
కొత్తకళతో (పకాళించింది. జూలుదులికిన సింవాంలాగ, కార్యతత్సరు 
డయా డతడు. చెదురుముదురయివోయిన నీసేనయావత్తూ వొకదగ్గిర 

చేర్చాడు. కొత్తఉ త్సాహంతో యుద్దానికి పురకొల్పాడు. 
దుర్యోధనుడికి నూ(తం (దోణుడిఉదో్యోగంతో ఉత్సాహం కలగ 

లేదు. కళా కాంతీలేని మొవాంతో కర్షుడిదగ్గిరికి వెళ్ళా డతడు. 

“ఈముసిలి, బావ్మాణ్ణి పెట్టుకుని యుద్ధంచే స్తే ఇక తెల్లారినశ్తు 

మనకి!” (దోణుక్లి దుయ్య బడు తో కర్లుడితో ఎత్తుకున్నాడు దుర్యో 

ధనుడు - “మనం ఎంత చెడ్డ వాళ్ళ మో మరి! అర్జునుడం కే అంత వేమ 

ఆచార్యుడికి ! అభేద్యమైన అంతవ్ర్యావాం పన్నాడు. ఆఖరికి అర్జునుక్లౌ 

లోపలికి వొదిలేశాడు. ఇంత ఘోరానికీ అతడే కారణం, ఒక్కడు 
గాక వొక్కడు చొరబడ్డాడు అర్జునుడు. అంతమందిరాజుల్ని వాత 

వా౭చ్చేసి, జయ్యదథుత్రి చంపేశాడు. ఏమిటీ అతడి పరా[కమ | 
టోణుడే అడ్లేసివ్రంకు ? తనమాట నమ్మాాం. జయ (దథుకణ్ణి మనవ్య్యూ 
వాంలో “పెట్టాం, ముండే తెలినుంజు అతణ్ణి ఇంటిదగ్గిశే పెట్టి వచ్చే 

వాళ్ళం. మన ఇంత సేనా నాశనంకాకండా వుండేది. అతడూ బతికీ 

పోయేవాడు” అన్నాడు. 

“(దోణుణ్లి నిందించి వంలాభం {32 సముదాయిస్తూ అన్నాదు. 

కర్ణుతు - “రీవినంతే పోరాడతాడు కాని అంతకంళశేు అతడుమ్మా త్రం 



1888 వ్యావహారి కాం(ధమివోభారలే౦ 

వంచేస్తాడు ? అక్టునుకిబలం అధిక మైనప్పుడు ఎలా ఆపగల డతడు ? 

ఇంతకీ దైవమే వాళ్ళపతుమున్నాడు. అలా కాకపోతే, విషం పెట్టాం, 

ఇల్లు కాల్వాం, అడివికి తరిమాం - అయినా చెక్కు. చెదిరించా వాళ్ళకి ! 

అంచేత బేవుడే చంపేశాడు మన జయ(దథుణ్ణి, యుద్ధంలో దుఃఖపడ 

కూడదు; అరై ర్యపడకూడదు. విధిచేసిన దానికి ఏచారమెందుకూ 1) 

అన్నాడు. 
ఇంతలో వ్యూహంకట్టుకుని మన సేనలమోదికి వచ్చాయి పొండవ 

సేనలు. _ అప్పటి కే మనసనేస సిద్దం చే శాడు (దోణుడు, చెండు సేనలూ 

జంయ్యిమని డీశొన్నాయి. 

గురంతో గరం, వమగుతో వను, రథంతో రథం, భటుడితో 

భటుడు = ఉ చేకంతో కలబడ్డారు. మవారాజా, ఆయుద్ధంపేగి వం 

"చెప్పనూ, క భ్ళుమూసుకు పోయాయి. ఆయుధాలు వొక డానికి వొకటి 

తగిలి అగ్గినిప్పులు రాలాయి పొడిపొడి అయిపోయి కింద పడ్డాయి. 

ఖణేలుమంటే ఖణేలుమున్నాయి. 

జయ(దథుడి చావుతో గుండె చెదిరిపోయి వున్నాడు దుర్యోధనుడు. 
తెగించి పిచ్చివాడిలా వురికాడు యుద్ధానికి. దోణుడ్యూూ కృపుడూ, 

కర్ణుడూ అడ్డుకుని అతణ్ణి వెనక పెట్టి ముందుకి వెళ్ళారు. చెప్పలేని ఆవే 

శంతో న తుసీనలో చొరబడ్డారు. రకరకాల తీ వమెన బాణాలు పడ 

గళ్ళవానలాగ అ బే కురిపించడం కురిపించారు. 

పాండవుల చతురంగ బలం యావత్తూ చిందరవందర అయిపో 

యింది, మదపుళునుగు కలిచేసిన తామర చెరువులా ఆయిపోయింది 

సమర్థులయిన వతు యోధులు వొక్క మొగిని దుర్యోధ నుణ్ణి చుట్టుము 

టారు, అన్ని టికీ తెగించే వున్నాడతడు. ఫచుక్లో పది హేనుబాణాల 

తోనూ, నకులసహా దేవుల్ని, (దుపదుణ్హే విరాట రాజున్సి (చౌపదికుమూ 

భన్ వరా దేసి బాణాలతోనూ, ధృష్టద్యుమ్నుుళ్లై డ బ్భృయి బాణాల 
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తోనూ, ధర్మ రాజునీ, సాత్యకిసీ ఐ చేసి బాణాలతోనూ, ఘటోత్క- చుక 

నాలుగు బాణాలతోనూ గట్టిగా కొట్టాడు. కేకయ, చేది మొదలైన 

యోధులమిద ఎన్ని బాణాలువేశాషో లెక్కాజమా లేదు. ఇంత 

మందినీ ఇలా చెడామడా తగిలించి పెద్ద నింవానాదం చేశా డతడుం 

దాంతో అరికాలిమంట నె త్సికెక్కింది ధర్మ రాజుకి. మంగలి 

కత్తిలాంటి దారైన బౌణాలుకొెట్టి దుర్యోధనుడి ధనుస్సునరి కేశాడుం 

తడువుకునేలోపున అతడి జీవస్థానాల్లో ఛూలాల్లాటి బాణాలు తగిలిం 

చాడు, అెలివితప్పిపోయి రథంమిాద పడిపోయాడు దుర్యోధనుడు. 

దుర్యోధనుడు చచ్చాడం కే చచ్చాడంటూ గావు కేకలు వేశారు 
పాండవ సె నికులు, శంఖాలు పూరించారు, కాహాళాలూ, ేకీలూ 

మోగించారు. చెవులు దిమ్మె త్రం చారు. సేననసేనం తొ ఆనందంతో 

ఆల్లక ల్లోల మైపోయింది. 

బాణంలా పరిగెత్తాడు (దోణుడు. 

క ట్ర జ్యూ ధర్మరాజా, ఆగాూా,”” అంతలోనే సతెలువుకుని ధర్మ 

రాజుమోాదికి వురికాడు దుర్యోధనుడు, ఉప్పెనలా వచ్చింది అతడి 

మోదికి పొండవసేన. అంతకంకే ఉదేకంతో వెళ్ళారు మన సైనికులు, 

భయంకరంగా జరిగింది యుద్దం. 

ధృత రాష్ట్రడు : బాణంలా పరిగె తాడన్నా వే దోణాచార్యులుు 

శత్రువుల్ని ఎలా పాతిపెట్టాడు ? ఇటూ, అటూ సమద్దలం తా ఎలొ 

పోరాడారు ? 

సంజయుడు ౩ ఉభయ సేనలూ ఉద్ధృతంగా పోరాడుతున్నాయి, 

ఇంతలో (బహ్మ్మాండ మైన వడితో ధర్మరాజూ మొదలె న పాండవులూ, 

సాత్యకీ మొదలై స యాదవులూ, (దుపదుడూ మొదలైన పౌంచాలం 

వాళ్ళూ, విరాటరాజూ మొదలే న మాత్స్యులూ, (పతివింద్యుడూ 

"వెలంందులెన కుమాళ్ళూ, ఇంకొ ఎంతోమంది దండనాయకులూ విజృం 
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భించారు. జడివానలా బాణాలు కురిపించి (దోణుణ్లి ముట్రడించారు. 

అంతకంశేు ఉ(చేకంతోనూ, వడితోనూ విజృంభించాడు (దోణాచా 

ర్యులు. అతడి ెండుపక్క-లా కర్లుడూ మొదలైన మహాయోధులు 

తరుముకు వెళ్ళారు, 

పడమట ఎరుపు మసక మసక అయి మాసిపోయింది. ముని 

మాపు మెల్లి మెల్లిగా ముంచుకువచ్చింది. కారవసీనదిక్కు- వరళ్ళు అరి 

చాయి. పులుగువపిట్ట్లలు కూశాయి, అయితే అదంతా లెక్క చెయ్య 

"లేదు మన వాళ్ళు. భేరీల భాంకారాలూ, వనుగుల ఫీం కా రాలూ, 

గురాల సకిలింపులూ, రథాల (శేంకారాలూ ెట్టించిమరీ యుద్ధం 
చేశారు. 

చీకట్లు కమ్ముకువచ్చాయి. వాటికితోడు పెద్ద ధూళి ేగింది ; 

కళ్ళు కనవడకండాచేసీంది. తన పక్కవాడు పగవాడో తనవాడో 

తెలియలేదు సై నికులికి, ఈఅవస్థ ఎంతో సీపుమాతం లేదు. వనుగులా 
గురాలా, సై నికులా శరీ రాల్హోంచి (పవహించిన ర కృంతో ధూళం తా 
అడగారిపోయింది. ముక్క-లయిపడ బంగారం కవఃాలూ, రత్న భావ 

ణాల్యూ రకరకాల ఆయుధాలూ మెరుస్తూ, చుక్కలతో వున్న ఆకా 

శంలా అవుపడింది రణస్థలం. 

బంగారం భావణాలతోవున్న వనుగులూ, రథాలూ మెరుపు 
లతోవున్న మేఘాల్లా కనిపించాయి. దుర్యోధనుడు వాయువులా, 

రథగుల్మాలు 4 మేఘాల్లా, రణ వాయిద్యాలు వురుముల్లా, రత్న పతొ 

కాలూ ఆయుధాలూ మెరుపులా గదలూ కత్తులూ పిడుగుల్లా, 

(దోణుడూ పాండవులూ తుఫానుమేఘాల్లా - (వళయమే ముంచుకు 

థీ గుల్మం క తొమ్మిది రథాలూ, తొమ్మిది ఏనుగులూ ఇరనయ్యేడు 
గురాలూ, నలభై ఆయిదుగుక పదాతులూ వున్న నే నాభాగం, 
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వచ్చిన ట్రనిపించింది ఆ ర్యాతియుద్ధం. నెత్తురునదులు వరదలయి వరి 

తాయి. 

శీక్రయులూ, ధృష్టద్యుమ్నుడి కుమాళ్లూ మొదలె నవాళ్ళని 

ఎంతోమందిని చంజీశాడు [దోణుడు- ఎంతోమందిని చావుదెబ్బలు 
కొళ్తుశాడు. ఎంతో మందిని వెంటదరిమాడు. అతడి ఎదటవడ్డవాడు 

వొక్క-డూ వూరికేపోలేదు. అలా పట్టపగ్గాలు లేకండా రెచ్చిపోతూ 

వున్న (దోణుళ్లో ఉ(ేకంతో వెళ్ళి డీకొన్నాడు శిబిరాజు. అతడు 

రావడమే తడువు, పది ఇనపవాణాలు తగిలించాడు (దోణుడు, శిబి 

మా(తం సామాన్యుడా ? సావాసరశళికుడు. ముప్ఫయి బాణాలు(దోణుడి 

మోద నాటించిి, రెండు భల్లాస్తాలతో అతడి సారథితల నరిశేశాడు. 
మెరుపులా మెరి శాడు (దోణాచార్యులు. కత్తులలాంటి ఆరు 

బాణాలు గబగబా కొట్టాడు. శిబిగురాలు నాలుగూ నరికేశాడు. 

అతడి సారథిని చంపేశాడు. కిరీటంతో ధగధగా మెరుస్తూ న్న బత్ర శి 

శిరస్పూ ఎగరగొ క్రుశాడు. మరో సారథిని [దోణుడి రథంమోాదికి 

పంపాడు దుర్యోధనుడు. 

లోగడ భీముడు కళింగ రాజు ఛానుమంతుక్ణోి చంవేశాడుకదూ ! 

ఆపగ మనస్సులో పెట్టుకుని భానుమంతుడి కొడుకు పెద్ద కలిిం౫ సేనతా 

ఛీముడిమోద విరుచుకుపడ్డోడు. బాణ నర్షంకురివించాడు, బాగా వొళ్ళు 

మండింది భీముడికి. చ్యరున తనరథం అతడి రథానికి గుద్దించి, అతడి 

మిదికి వురికేశాడు. కాళ్ళతోనూ, చేతులతోనూ అతణ్ణి కుమ్మేసి, 

గుద్దేసి పచ్చడిముద్దచేసి చంపేశాడు. భీముడి భీకరమూంర్తి చూసి 
పాంచాలమై నికులు సింవానాదాలు చేశారు. 

సహించలేకపోయాడు కర్ణుడు. తము కో కలిసి భీముణ్ణి 

ముట్టడించాడు. తాచుల్లాటి బాణాలు తగిలించాడు. అద్భుతంగా 

(భు వుడిరథంమిదికి వురికాడు భీముడు. పిడిగుద్దులు గుద్ది అతణ్ణి చంపే 
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చాడు. అక్క డినించి జయరాతుడి రథంమోాదికీ గెంతౌడు. అతడి 

కాళ్ళూ. అతడి సారథికాళ్ళూ శకెండుచేతులతోనూ పట్టుకుని నేల 

మాద కొట్టి చ్రంచేనొడుం 

కళ్ళల్లో నిప్పులు కక్కాడు కర్ణుడు, అమాంతంగా శ క్తితీసి 

విసిరాడు. ఒడుపుగా వొంగిడాన్ని పమేశాడు భీముడు, కర్లుడిమిా చే 

తిరిగి విసిరాడు. కర్టుడిమిాదికి వొచ్చేస్తోందిశ క్రి. ఇంతలో వొకభల్లం 

వేసి, మధ్యలోనే దాన్ని క్రొేశాడు శకుని. 

నీకుమాళ్ళు వెళ్ళి భీముణ్ణి ఘీ రాయించారు, పచును పెట్టిన 

భాణాలు పడాపడా తగిలించారు. పళ్ళుకారుకుతూ దుర్శదుడి రథం 

మోాదికి వురికాడు భీముడు. అతీడిగు(రాల్ని గుదేశొడు. సారథిని 

చంపేశాడు. రథం గంతేశాడు దుర గదుడు. దుమ్యర్లుడి రథంమిాదికి 

పారిపోయాడు. ఇద్దరూ కలిసి బాణాలు గుప్పించారు. 

దుమ్కర్లుడి రథంమిదిశే వచ్చాడు భీముడు. ఒక్క తాపుతో 

రథం గుండవిండి చేసేశాడు, దుగ్యొధనుడూ, అశ్వ స్టైామా, కృపాణా 

ర్యులూ, కృత వర్మా, కర్ణుడూ, శల్యుడూూ బాస్తాకుడూ- - ఇంతమందీ 

చూస్తూ నేవున్నా రు, - దుర్శుడుల్ల్ర, దుమ్మరు కీ తాపుతో వొక్క-క్లీ, 

గుద్దుతో వొక్కణ్రే చం వేశాడు భీముడు. అలా చి తవధ చేస్తూ వేగి 

పోతూన్న భీముణ్రిచూసి, “రుదుడే పాండవుల సహాయంకోసం ఇలా 

వచ్చాడు. మనియే.మిటి ? ఈరూపేమిటి 1” అనుకుంటూ నీవాళ్ళం తా 

జజ్జరిల్లిపోయారు. ఒకడు వెళ్ళినతోవని వొకడు వెళ్ళకండా పరుగులు 

తీశారు. ఎర తామరవంటి కళ్ళతో తన సేన దిక్కు. బరూసి, ధర్మరాజుకి 

నమస్కరించాడు భీముడు. ఆజ్మగమూ ర్రిని తేరిచూ+డడానికి జంశేసి, 

ధర్మ రాజూ, నకులసహా చేవులూ, ([దుపదుడ్యూ విరాటరాజూ మారు 

ఒమొగాలతోనే మెచ్చుకున్నా రు ఆతల్లి, 
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అప్బూడు (దోణాణార్యులు ఛభీముడిమిాది కి వెళ్ళాడు. కర్లుడూ 

సీకుమాళ్ళూ అతడితో కలిశారు. ధర్మరాజూ; నకులసవా చేవులూ, 

(దుపదుడూ, విరాట రాజూ, సాత్యకీ, సమర్థులెన తక్కిన యోధులూ 
భీముడితో కలిశారు. ఆచీకటిలో భయంకరంగా సాగింది యుద్దం, 

భూర్మిశవుడికం[డి సోమదత్తూ, సాత్యకీ వొకదగ్గి: ముఖాముఖి 
'తారసిల్లారు. 

“ పాయోప వేశానికికూచున్న భూరి శవుణ్ణ చంజేళావు. కీరాత 

కృత్యం కాని రాజధర్శ మేనా అది? ఈరా(తి నానించి ఎలా + బతికి 

పో జావో చూస్తాను” అంటూ సింహనాదం చేసి శంఖం పూరించాడు 

సోమదత్తు. 

కాది (శవుక్లి న్యాయంగాచంప లేద నేనా నీ వాదం?” జెకారిస్తూ 

అన్నాడు సాత్యకి - “పోనీ నిన్ను న్యాయంగా చంపుతాను. ఇలారా. 

శలుడిచావు న్యాయమా అన్యాయమా చెప్ప వేం) ఇదిగో మాఅన్న 

(శ్రీ కృష్ణుడి పాదాలసాశ్ని గా చెపుతున్నాను. పాతాళంలో జాగినా 

సీ పాణాలు దక్క-నివ్యను,”? 

అలా ఇద్దరూ ఎ త్లిపొడు చుకుని వొక భృమిాద వొకళ్ళు చెయ్యి 

చేసుకున్నా రుం బాణాలతో కొట్టుకున్నారు. గురాలూ, రథాలూ 

వేసుకు వెళ్ళి సోమదత్తుడికి దుర్యోధనుడు తోడ్సజ్ఞాడు. శకునికూడా తన 
గాంధార సేనతో అతణ్ణి కలిశాడు. ఇలా ఇంతమందీ సాత్యకి వొక్క-డి 

మి దాకలబడ్డారు. పెద్ద సేనతోవచ్చి భీముడితోకలిసి వాళ్ళని ఎదిరిం 
చాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. క్షణతణమూా ఎవరు గెలుస్తారో, ఎవరు వీగి 
పోతారో చెప్ప లేనంత ఇదిగా సాగింది యుల 69 

తొవిర్దది బాణాలు సాత్యకివిగాద చేశాడు సోమదత్తు. అన్ని 

బాణాలే వేసి వెన్ను విరిచాడు సాత్యకి, చచ్చినట్టు మూర్భపోయాడు 

సోమదత్తు. తడబడిపోయి రథం పట్టుకుపోయాడు అతడి సారథి. 

గరి 
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“సాత్యకిని చంజ్పేస్తాను” ఆంటూ రభొసంగా రథం పరిగె త్తిం 

ఇచాడు అశ్య్వధ్థామ. అడ్డంగా వచ్చి అక్డుకున్నాడు, తన రాతనసేన 

అంతటితోనూ వరికి ఘటోత్కచుడు దుర్వోధనుడూ, కర్షుడూ, 

తక్కిన మునగాళ్ఫూ అతణ్ణి ముట్టడించారు. అసురసంజలో "పెరిగిన 

బలంతో వున్నాడు రాక్షసుడు ఘటోత్కచుడు, అతడి ఎదటియుద్దానికి 

వోర్యలేక మన మొనగాళ్ళు యావన ఇంటీ దూర దూరం తుల్ళి 

పోయారు. అశ్యశ్థామమా(తం అడు వెనక్కి- వెయ్యలేదు. ఘటోత్క_ 

చుడి గుంజెలమిోద దారుణంగా పడిబాణాలు నాటించాడు. పటపటా 

పళ్ళుకొరి కాడు ఘటోత్కచుడు. చరుమని చక్రం విసిరాడు. మధ్య 

లోనే డాన్ని నరికేశాడు అశ్యశకామ. పుణ్యం పోయిన మానవుడి 

సంకల్పంలాగ వ్యరమయివోయిం దదిం 
లిథ 

అ౦ంజనపర్వుడు 

అప్పుడు ఘటోత్కచుడి కొదుకు అంజనపర్ఫ్యుడు అశగతామ 

మాద విరుచుకుపడ్డాడు. విడుగుల్లాటి బాణాలు దడదడా కుమ్మురిం 

చాడు. అసలే అశ కామ. అవి వొక తెక్కా. అతడికి ! లిప్తళో అం 

జనపర్యుడివిల్లు విరిచేశాడు. అతడిరధం ముక్క లుముక్క-లు చేనేశాడు. 

విచ్చుకత్తి విసిరాడు అంజనపర్యుడు. అదీ తునకలుచేసేశాడు అశ్వ 

చ్లైమ. గద తిప్పి విసిరాడు అంజనపర్వుడు. తుక్కు_తుక్కు_ చేసేశాడు 

అళ్వళ్రామ. ఆకాశానికి ఎగిరాడు అంజన పరు(డు. ఉరుముతూ 

రాళ్ళవాన కురిపించాడు. అదిన్నీ వూట్చే కాడు అశ్వ కామ. మేఘా 

లోంచి చొచ్చుకుపోయి, సూర్యకిర కాల్లాగ అతడి వొళ్ళం తా బాకాలు 

నింపాడు. మరో రథంతో వురికాడు అంజనపరు(డు. చప్పున తల నరి 
చీశాడ్లు అశ్వళకామ. అట్లవాసంచేసి పాండవసేనమిోద పడ్డా డతడూం 
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“నిలబడూ (బాహ్మడా, ఎటుబోశతావు! ” వురుముతూ వురి 

కాకు ఘటోత్క చుడు. 

“వద్దు” మోదపడుతూన్న ఘటోత్క- చుణ్ణి వారిస్తూ అన్నాడు 

అశ్వశ్ఞామ. కక రాడివి. నీతండిని నేను. నీమీద కోపంకూడదు 

నాకు. వెళ్ళు, ఇంక ఎవరితోనన్నా యుద్దం చెయ్యి” అన్నాడు. 
“నువ్వా నాకు తం(డివి? *) ఫస్టు చావుతో కుతకుకలాడి 

పోతూ అన్నాడు ఘటోత్కచుడు “పాండవుల కొడుకునయి పగ 

వాళ్ళనా సహిస్తాను? కొడుకుని కక్కి-స్తాను. సీ కండలు చిల్చుకు 

తింటాను” అంటూ బాౌణాలుమోద బాణాలు బాదాడు. అతడు 

వేసిన బాణాలన్నీ సగంలోనే కొశుశాడు తామ 

రాత సమాయ లంకించుకున్నా డు ఘటోత్కచుడు. పెద్దపర్యత 

మయిపోయి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. పికుగులాటి బాణం వేసి కొట్టాడు 

అశళ్వళ్ఞైమం మేఘమయిపోయి అంపనాన కురిశాకు ఘటోత్కచుడు. 

గాలిబాణం వేసి పారదోలాడు అశ్వ తామ. ఉగనరసించాుడయిపో 

యాకు ఘటోత్కచుడు. వవగులతోనూూ, రథాలతోనూ, గు రాల 

తోనూ రాతసనీన కారవసేనంతా ఆ(కమించేసింది. చీమ దవార డాని 

కైనా సందు లేకపోయింది. తెల్ల మొహంవే సేశాడు దుర్యోధనుడు, 

“ఛభయవడకు” థై రం చపుతూ అన్నాడు అశ్వ కామ- 

“ ఈయుద్దంతో నీకేరంపని ? ఇక్కడ ఉానవుల్ని , అక్కడ మాన్వుల్నీ 

చిటిశెలో చంవేసాను” అన్నాడు. 

“అశ్వము పొండవుల్ని హాతీ వాం ద్బే స్తాడు” ఫరకునిశేసిచూసి: 

అన్నాడు దుర్యోధనుడు - “లబ బే సమయం మావా, రథాలువేనుకు 

వెళ్ళు, గెలుపు సాధించు. నువ్వూ, కృసా చార్యులూ, కృత వర్మా, 

కర్లుశూ, వృవసేనుడూ దుశ్ళాసనుడూ మొదలైన తమ్ముళ్ళు 

కొందరూ వెళ్ళండి. శతువులమిోాద వరుచుకు పడండి.” 
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మంచి బింకంతో బయలు దేరి వెళ్ళాడు శకుని. అశ్వశ్రామ 

ఫఘటోత్క చల యుద్ధం భయంకరంగా వాగింది. అశ్వ జామ అడిలి 

పోయినట్టు గట్టిగ ట్ర బాణాలు కొట్టాడు భఘటోత్క- చుడు. అతడిధనుస్సు 

ప న విల్లు త ముక IT భుటోత్క_ చుణ్ణా 

కీచుకీచు మనివీంచాడు. అతడి రాశతససేన నురురూడాడు. “అదిగదీ 

అశ్వ శ్యామా” అని అ దే వెచ్చుకోడం మెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. 

దెబ్బకి చెబ్బ తియ్య లేక నిచ్చెరపోయి నుంచుంజిపోయింది పాండవసేన. 

అయితే ఫఘుటోత్క. చుడు సామాన్యుడు కాడు. ఉడ్డోలమైన 

పరాక్రమంతో విజ్బంభించా డతడు, ఒక్కడూ అసహాయళూరు 
డయి పోరాడాడు భయంకరమెన పరిఘ విసిరాడు. అది ణే 

పశ్లేసి, అతడిమోా బే తిరిగి విసిరాడు అక్టల్ల తామ. రథం గ౦ంవేసి 

ధృష్టద్యుమ్నుడి రథ మె క్కే-శాడు Te we పరిఘ పడి అతడి 

రథమూూ గురాలూ, సారథీ పచ్చడయిపోయారు. 

ఒక్క_రథంమోంచే ఘటోత్కచుడూూ ధృష్టద్యుమ్ను డూ అశ్వ 

క్ఞామతో పోరాడారు, పెద్ద నేన వేసుకుని భీముకుకూడా వాళ్ళతో 

ss నవ్వుతూ ముగ్గురినీ ముచ్చెమటలు పోయింభాడు అత్య 

వ్ర. అంతూపంతూ లేకండా బాణాలు గుప్పించాడు. భటుల 

కేవాల్యూ (రాల ముండాలూ; ఏనుగుల కశేబరాల్యూ రథాల 

ముక్కలూ రణారంగమంతా నిండిపోయాయి. అయినా మిడతల 

దండులా వచ్చిపడుతూనే వుండేది పాండవసేన ఎంత వస్తుంశు అంత 
దుళ్ళగొడుతూనే వుండేవాడు అశ్యశక్ణామ. రక్ష కృకళ్ళీలు జీ సే! నేసి ముక్క 
ముక్కలు చెండేసి, మధించేసి మరీ వొదిలిపెట్టా డతడు. 

అలా వొక అమేణిసేన వాత వాం క్చేశాడు అశ్వ తామ, 
రక్ష ౦ నదులయి పారింది, అందులో గొడుగు బే స ఇవనాము 
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రాలే వాంసలు. జుత్తులే నాచు. ఆయుధాలే చేపలు. మాంసమూ, 

మేధస్సూ, మెదడూ బురద. రక్తమే వరద, 

అప్పుడు పాంచాల రాజకుమాళ్ళు సురథుడూ శతుంజయుడూ 

బలానీకుడూ జయానీకుడ్యూూ  జయుడూ, పృ్పవమ[ధ్రుడూ, చంద 

జనుడూ, అశ్వశామని చుట్టుముట్టారు. బాణాలతో అతడి రథం 

కనపడకండా కప్పేశ్లైశారు. అరిటిపిలకిలు నరిశేసిసట్టు అందరినీ 

నరికేశాడు అశ్వష్టైామ. ఒళ్ళుమండి కుంతిభోజుడి కుమాళ్ళు పద 

ముగ్గురు వకమయి అశ్వతామమోద వురికారు. (పాణాంతక మైన 

బాణాలు వేసి పదముగ్గురిని కారుమనిపించే శాడు అశ్వ ల్థౌామ, ఆవూ 

పుని యముడిలాగ గర్జించి కాలదండంలాంటి బాణం ఘటోత్కచుడి 

మోద (ప్రయోగించాడు. బెబ్బతో మూర్భపోయాడు ఘుటోత్క_ 

చుడు. చప్పున రథం తీప్పించుకు పట్టుకుపోయాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

సింహంలాగ గర్జించాడు అళ్వత్రామ. 

ధర్మ రాజూ, భీముడూ, సాత్యకి, తరుముకువచ్చారు. అంతలో 

ఫఘుటోత్క_ చుడు తెలువుకున్నా డు, మరోరథ మెక్కి. పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. 

ధృష్టద్యుమ్ను శూ వాళ్ళతో "కలి కాడు, ఫాలో అని వాళ్ళ సెన్యాలూ 

విరగబడ్తాయి. సోమదత్తునీ చాహ్లికుక్లే ముందుపెట్టుకుని మననేన 
విజృంభించింది. దారుణ మెన దొమి్మాయుడ్డం కరగక ముతక 

చీకటి చేరుకుంటూ వచ్చింది. త సెనికుల నగల మణి 

కిర ణొాలూ, జాళ్ళమిాదా, కవచాలమోదా గొడుగులమోదా జెండాల 

మోదా చెక్కిన రత్నాలకాంతులూ వెలుతురు కలిగిస్తూ వుండేవి 

భీముడుబాహికుణిచం పేశాడు 
వ్ వం 

సాత్యకీ సోనుదత్తూ పోరాడారు. “మా మరిడికి ఈ కౌరవుడా 

వొక లెక్క.” అంటూ భీముడూ వచ్చి చేతులు కలిపాడు, అగ్నిశిఖ 
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లాటి బాణం వేశాడు సాత్యకి. ముద్లరం విసిరికొట్టాడు ఘటోత్కచుడు, 

"రెండూ తగిలి చచ్చినంతపని అయింది సోమదత్తుడికి. సామ్మృసిల్లి 

పోయాడతేడు. 

కొడుకు మూర్భపోడంతో నే వురకలు వేసు కుంటూ వెళ్ళాడు 

బాహ్లికుడు. నాత్యకిరథం వెనక పెళ్తుసి ముందుకి వురి కాడు భీముడు, 

మెరుగు పెట్టిన బాణాలు బాహ్లీ కుడివూద తగిలించాడు. ఉ(గమెన శ క్రి 

(పయోగించాడు బాహ్హికుడు. విడుగులా పడింది శక్తి, మూర్భపో 

యాడు భీముడు, అయి తే అంతలోనే తెలువుకున్నాడు. ముద్గరంతో 
పోక టుబాదు బొదాశు, భళ్ళున శల బద్దలయిహాయి, కులపర్యత ౦లా 

కరాలిపోయాడు కురువృద్ధుడు బాహ్లీకుడు. సంతోవంతో వోకే 

గోల చేసేశారు పాండవసెనికులు. 

దశరథఖ-డి కుమాళ్ళవంటి సికుమాళ్ళు నాగదత్తుడూ దృఢ 

రథా[శ్రయుడూ ముదడలైన వాళ్ళు పదిచుంది భీముక్లో ముట్టడించారు. 

పదిమందిని పది వాడిబాణాలతో చంపిపా రేశాడు భీముడు. కర్లుడి 

తమ్ముడు వృకరథును తరుయికు వెళ్ళాడు. అతల వారీ అనిపించే ళాడు 

భీముడు. శకుని తమ్ములు పన్నెండు మంది వెళ్ళారు పన్నెండుగురిపనీ 

పట్టించేశాడు భీముడు. 

అలా చవేచశేగిపోతూన్న భీముడి మాద కూరనసేను వసాతి, 

మాళవ, (తిగర, దేశాల సేశలు వొక్కసారి క లబడ్లాయి, పెద్ద 

రాణువతో ధర్మరాజు తరుముకువచ్చాడు. తేన పరా([ఠశమమంతా 
చూపెట్టాడు. చచ్చినంత సైన్యం చచ్చింది, పారిపోయినంత పారి 

పోయింది. చిక్కు-వడినంత చిక్కు_పడింది. అడిగిపోయినంత అడిగి 

పోయింది. మిగిలిన సేనంతా అడలెరీ, పోయి మిడుతూమిడుతూ 

కళ్ళప్పగించి నిలబడిపోయింది. 
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(దోణాచార్యుణ్లి దుర్యోధనుడు పురికొల్పాడు. ఉద్హృతంగా 

తరుముకు వెళ్ళాడు. (దోణుకు వాయువ్యా(స్త్రుం, యామ్యా,(న్ర్రం, 

వారుణావ్రుం,  ఆగ్నోయాట్రుం, క్వష్టావ్రం, సావిత్యాత్రుం - 
వరనపెట్టి (వయోగించాడు ధర్శరాజుమిాద- అన్నిటికీ అన్ని ఎది9 

బాణా లువేసి కొకేశాడు ధర్మరాజు తన _పతిజ్ఞ నిలుపుకోడం 

కోసం ఐం_చ్యాస్త్రుం (పమొోగించాడు ఆచార్యుడు. దాన్నీ కొట్టి 

పారేశాడు ధర్మరాజు, ఎక్క డ లేనికోపవమనా వచ్చింది (దోణుడికి. 

సకలభూత భయంకరమైన (బవ్య్మోన్ర్రం (పయోగించాడు. |బహ్మాన్ర్రం 

(బహ్మోమ్రుంతోనే కొకు కొడు ధర్మరాజు. 

ఇద్దరికీ మధ్య ధృవ్షదుక్రిమ్ను డు వురికాడు. అతణ్ణి వొదిలేసి 
(దుపదమహో రాజుమోదికి వెళ్ళాడు (వోణుడు. భీముడూ, అర్జునుడూ 

అడ్డుకున్నారు. ఎడా పెడా ఎన్నో అన్ని బాణాలు పడబాడారధు* 

మత్స్య నేనా, ేశయమైన్వమూ ఉప్పెనలా వచ్చిపడ్డాయి. నీసేనల్ని 
తరిమితరిమి కొట్లాయి. 

ఎందుకూ ఈ నోటికొవ్వు ? 

“లదిగో నీ సమయం వచ్చింది” కర్షుణి హెచ్చరిస్తూ 

అన్నాడు దుర్యోధనుడు- “పాండవ్రులూ, పాంచాలంవాళ్ళూ వే కేగి 

వోతున్నారు. తరిమి కొడుతున్నారు. మననసేన కకాపికలయిపోతూ 

వుంది. సీమగతనం చూపించి కాపాడా లిప్పు మ. 

“ఉర్పదెంతలోమాటి" మోసం దువ్వుతూ అన్నాడు కరుడు - 

“నేను వొక్కొ-ర్లే చంపెయ్యగలను అర్జునుణ్ణి, భీముడూ, గీముడూ - 
వ ద్ 

ఏళ్ళం తా నలులు. చేనంటూ వుండగా వపగవాడు తేల ఎ త్తేగలడు! 

అందరినీ వాత వా౭ర్చేస్తాను. సకలసామాజ్యమూ న్చేత వలిసాను. 

నాతెంపూ, సెంపూ ఇప్పూడే చూద్దువు కాని,”? 
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“అవ్రనవ్రును” నవ్వుతూ అందుకున్నాడు కృ పాచార్యులు = 

“మహబావుండి. ఇలా మాటల్లో మగతనం చూవిస్తేనే చాలు. 

సా(మాజ్యం వ లేస్తాడు రాజరాజు, పొండవులూ పారిపో తారు. ఘోవ 

యా(తలోనూ, గో(గవాణమప్పుడూ వేరుపడ్డనువ్వు ఎంత్నకెనా సమర్గు 

డివే, చాల్చాలు. నిన్నూ, పాండవుల్నీ యుద్ధంలో ఎన్నడూ చూడని 
వాళ్ళముందు కో చేసినట్టు నేస్తున్నా వు. యుద్దానికి ఈడోక దంపా పనికి 

వస్తుంది ? ఒక అర్జునుడిముందు అందరకు తోకముడిచింది ఎవ 
డెరగడు? ఇప్పుడు ఫఘటోత్కచుడూ, బంధువులూ, మి(తులూ-ఇంత 

మందితోనూ కలిసి ఎ త్తివస్తున్నా డతడు. అతణ్లా ఒక్కడివీ చంపే 

స్తావు ! ఎందుకూ ఈ నోటికొవ్వు !” 
“వాలు ఆగి” కస్స్పుమన్నాడు కర్ణుడు -- “ఆశే చీలేవ్యా, 

(బావహ్మడా, పీనాలిక క్రోసేస్తాను. అన్న౦ తా చెయ్యగలిగిన పరుడు 

వమంశునేం ? ముందు వురిమి, తరవాతే కురుస్తుంది. వాన మేఘం, 

నీమాటవాక లెక్కేమిటి? అర్జునుణ్ణి ఆ కాళానికి ఎత్తేస్తున్నావు. కౌరవ 
సెన్యం నిరు త్సావాపరుస్తున్నా వు. (దోణుణ్లే, అతడికొడుకునీ, శల్యుల్లో 

నన్నూ చచ్చులకింద కడుతున్నాను. ఒళ్ళుమలడుతోంది జూ(గ త్త! ౨? 

మామని అలా తూలనాడడంతోశు ఆపుకోలతేనంత కోపం 

వచ్చింది అశ్యశామకి. చరున వొరలోంచి కత్తిదూసి, కర్షుడిమోదికి 

పరి త్తాడతడు. చప్పున మధ్యపడ్డాడు దుర్యోధనుడు. అతడితో కృపా 

చార్యులూ మధ్యపడ్డాడు. “రోవం కూడదు. శాంతించు” అంటూ 

ఇద్దరూ అశ్వ న్రమని పట్టుకున్నారు “కాదు వొదలండి” అంటూ 

పెనగులాడాడు అశ్వ వ్రైమం. 

ఆంత్ర మిడిసిపడుతూన్న వాణి ఆపు తా వెందుకూ- ? ఒదిలెయ్యి 

మవా రాజా, వొదిలెయ్యి. నా చెయ్యితగి_ల్లెనే కాని ఆవిగురు తగ్గదు 

బాపనయ్యకి”? అన్నాడు కరుడు, 
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“రాజు మొవాం చూసి అన్నీ సహిస్తున్నాను. నువ్వు వీచున్నా 
ఇజెల్లుతుంది. ఎందుకా తొందరపాటు!” సముదాయిస్తూ అన్నాడు 

కృ పాచార్యులుం 

“యుద్ధంలోనా ఈ కలతలు?” అశ్వ త్రైామని వారిస్తూ 
అన్నాడు దుర్యోధనుడు - “నన్ను సా(మాొజ్యం వరించ డానికి 

(దోణుడూ, శ ల్యుడూ, కళ్చుడ్యూ, కృపాచార్యులూ, శకుస్ఫీ నువ 

పూనుకున్నారుకదా! మిలో మోశే తగువులాడి తే ఏంచారి? 
నామొవాంచూసె నా శాంతించు? శమించు,” 

శాంతిం చాడు అశ్వ మ. కర్ణుడూ చల్ల బడ్డాడు, శ్యతువులతట్టు 

తిరిగి ధనుస్సు మోగించాడు, 

“ఏడే. పాండవుల పాట్లన్ని టికీ మూలం. వీణ్ణి చుట్టముట్టండి. 
పోసీకండి, పడగొట్టండి” అంటూ క్టడిమిోద కలబడ్డారు శ తుపతుం 

రాజులు. తనవేరు చెక్కి-న బాణాలు వొళ్ళవిరాద వరస పెట్టి వేశాడు 

కర్టుడు. వాళ్ళ వనుగులూ, గుురాలూ రథాల్యూ పదాతులూ పడ 

గొట్టాడు, వాళ్ళని రక్తాలో ముంచెత్తాడు. అది చూసి డేగలా 

వాలాడు అర్జునుడు. వచ్చీ రావడంతోనే అతడ్మాద మూడు'బాణాలు 
నాటించాడు కర్గుడు. అగ్నిశిఖలా లేచాడు అర్జునుడు. గబాగబా 

ముప్పయిబాణాలు వేసి క్ రడీ కవచం చల్చివొదిలి పెట్టాడు. మూపు 

మాద ఎన్నో బాణాలు నాటిం'బాడు. దాంతో కర్లుడిధనుస్సు చేతిలోంచి 

జారిపోయింది. జారిపోయిన ధనుస్సు తటుకు న అంగుకుని అర్జునుడు 

ఆశ్చర్యపోయినట్టు అద్భుతి మైన వడి చూపించాడు గర్షుప, 

అర్జునుడి కంటికొనలు ఎరగా మెరిశాయి. ఉగమైన వడితో 
గాండీవం సంధించా డతడు. కర్టుడి విల్లు విరిచేశాడు. గు[రాల శరీ 

రాలు కండలు కండలు చెక్కే_శాడు. సారధితల ఎగర గాశ్లేశాడు, 

అతడి వొళ్ళంతా తూంట్లుతూంట్లు వే సేఛాడుం చావుతీవ్ని కన్ను లొట్ల 
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పొయింది కర్లుడికి. తోకముడిచేశా డతడు. పారిపోయి కృ పాచార్యుల 

రథ మెక్కే_శాడు, సిగ్గా బిడియం వొదిలేసి, 

కర్ణుడు వోడిపోయి పారిపోడంతోనే మననేనలూ అతడి వెంట 
చాడులీశాయి. 

“మమ్మల్నేకాదుఎవ్వరినీనమ్మవునువ్వు” 

“నిలవండీ!” పా రిపోతూన్న మె నికుల్ని హెచ్చరిస్తూ అరిచాడు 

దుర్యోధనుడు. * నేనుండగా భయ మేమిటి మాకు! అర్జునుత్లో అతడి 

అన్న దమ్ముుల్నీ అందరినీ వోడించేస్తాను. నాబలం చూడండి . వెనక్కి. 
మళ్ళండి”” అంటూ అన్హునుడిమిదికి పరిగాతించాడు రథం. 

“కొంపములిగింది” అశ్యశామని శేకేశాడు కృపాచార్యులు-- 

“అగ్గిలోకి పరిగెత్తే మిడతలాగ అగ్టునుడిమిోదికి వెళుతున్నాడు 
దుర్యోధనుడు. ఆతడి చాణాగ్ని లో పడితే అడ్డుకోడం అనంభవం* 

నువ్వూ నేనూ వుండి మూార్భంగా ఇలా పోనివ్యకాడదు. పరెౌత్తు, 

ఆవూ రాజాని, ” 

“అర్థునుడిపని నేను పట్లిస్తాను” బాణంలా వెళ్ళి, దుర్యోధనుణ్ణి 

ఆపుతూ అన్నాడు అశ్యశామ - “ఏం మూూాడిందని నువ్వు వరిగెడు 

తున్నావు? ఎందుకూ ఈవె[రిసాహాసం? ” 

“వద్దు” పెనగులాడుతూ అన్నాడు దుర్యోధనుడు -- *పాండవు 

లంశు పడిచస్తాడు మిాహాబు. అంచేత నవూ( అలా అలా మీద 

మో దే తప్పుకుచేస్తాను యుద్ధం. ఇదంతా నాఅవృష్టం! నువ్వే పూను 

కుంచు నిన్ను మించిపోయేవాడు ఎవడుచెప్పూ? 

“ఎంత్రోమంది బంధువులు నాకోసం (_పాణాలిచ్చారు. చాలు. 

మారు పాండవులత ట్టు రావద్దు. వాంచాలం వాళ్ళనీ వాళ్ళనీ గెలవండి, 

"నీనే పాండవ్రుల్ని వాత వాంరుస్తాను.” 
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“మమ్మల్నే కాదు ఎవ్వర్నీ నమ్మవు నువ్వు ”_ నచ్చ చెపుతూ 

అన్నాడు అశ్వశ్థామ - “నమ్మక మే లేకపోతే కార్య మెలా సాగుతుంది?! 

నాకూ నాఅయ్యకీ పాండవులవాద (పేమే అనుకో, అయినా 

యుద్ధంలో చుట్టరికంమ ర్యాద వుంటుందా ? ఎన్నో యుద్లాల్లో 

చూశావు. కాని నన్నూ మాఅయ్యనీ నమ్మవు. విసరంతా (పాణాలు 

దాచుకోలేదు మేం. పపినంతే బలంతో పోరాడుతూనే వున్నాం, 

అయితే దైవగతీ ఎలావుందో అలా జగుగుతోంది. పొండవులు 
బలవంతులు, నువ్వు అనుకున్నట్టు వాళ్ళని గెలవడమంకు అంత మాద 

మిద వుందా! నేనూ, మాఅయ్యా, నూమయ్యా, మాకు తోడు 

క రుడూ, కృత వర్మా, శ ల్యుడూ వున్నారు. పొండవ నేన పడగొడ తాం, 

నువ్వు ఆగు. పనువులమందలో పడ్డ పులిలాగ పాండవులదండులో 

పడతాను. చూస్తూ వుండు. నువ్వన్న సాంచాలంవాళ్ళని దుళ్ళ 

గొడ తాను. పాండవుల్ని వూడ్చేస్తాను” అని అతశణ్రి దాటుకుంటూ 

ముందుకి సాగాడు, 

అర్హునుణ్లో దాటుకుంటూ శేకయసేనా, పాంచాలంసేనా తోసుకు 

వచ్చాయి; అశ్వ భామని ముట్టడ్ం చాయి, రకరకాబ బాణాలు వేలకిీ 

వేలు వేశాడు అశ్యక్ణామ, సిననేనంతా చిందరవందర చేసేశాడు. 

ఈ ఆ౫ూ, ఆగూో” అంటూ పదిమంది. రాజులు పరిగెత్తుకు 

వచారు. ఇలా వచ్శారో తేదో, ఆలా వూడేశాడు అశంతొవు. 

స “పదో Si కొట్లశానని a 3 ye 

వాళ్లినేనూ” రోవంతో బుసకొడుతూ వచ్చి, నురిమాడు ధృష్ల 
ద్యుమ్నుడు. 

ఉసికోసమే వెదుకుతున్నా నోయి!” వెకిలిగా నవ్యాడు 

అశ్వన్టైమ -- “రా నాబాణాలు న్మీపాణాలఫహోసం నాలికలు వాస్తు 

న్నాయి” అన్నాడు, 
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ఈన్చళ్చ్యా కే చేను మృత్యువు స” అన్నాడు ధృష్టద్యుమ్ను డు-- 

“నువ్యనశా ఎంత ! అది అలా వుండసీ. నీ చేవేదో చూద్దాం. 

పారిపోకు. దగ్గరికి రా. ఉత్తీనూట తెందుకూ మనకి 7” 

ఇద్దరూ కొలబజ్జారు. కరుకు కరుకు బాణాలతో నరుకు 
కున్నారు. ధృష్టద్యుమ్నుడి జెండా అశ్వ భామ ఎగరగొ శ్రైవాయం 

అతడి సారధిని చంపేశాడు. గురాలు కూలర్చేశాడు. గొడుగు 

పడగొళ్రుతాడు. అతడి రెండుపక్క-లాపవుండి యుద్ధంచేస్తున్న పిర 

యోధుల్ని వందమందిని వూడ్చేళాడు. అతడు మన్నించే ముగ్గురి 

యోధుల్ని చంచేసి సింవానాదంచేశాడు. “అడిగదీ, అశ తామా [33 

అంటూ అదే పొగడడం పొగిడాడు దుర్యోధ నుడు. 

పాండవ సేనలోనూ, పాంచాల న్యంలోనూ వొక్క_డూ అత్య 

చ్లమముందు ఆగలేక పోయాడు, చెట్టాక పిట్టయి పారిపోయారు. 

ధర్మ రాజూ, భీముడూ తమసేన పురికొల్పుతూ వచ్చి ముట్ల 

డించారు. (దోణుడూ, దుర|ోధనుడూ తమసేనలతో వురి కారు. 
దారుణంగా అందుకుంది యుద్దం. 

అర్జునుడు మనసేనమిాద పడ్డాడు. అంబహ్హ, చివిచేఛాల సేనలు 

భీముడు చిదగ్గొట్టాడు. మగధ, మద, వంగ జేశాల దండు అర్జునుడు 
వాత వాంర్వాడు, “పట్లండీ, వ్ "బండీ, పొడవండీి” అంటూ పాంచాల 

సేన (దోణుకిమోాదికి ఎగ బడీందె. (చోణుడు వాయువ్య బాణం వేశాడు 

చొశ్కా-కుల్లా ఆమవోసెన్యం దుళ్ళగొట్టాడుం 

సాత్యకిసోమదతక్తునిచ౦పెళశాడు 

ఇటు భీముడూ, అటు అర్జునుడూ (దోణుడివూాద కలబడ్డారు. 
నివ్వూలు కురుస్తూ. జవెనకాడుతూన్న పొండవృసై న్యం మళ్ళీ ఎీగబుడింది 
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దుర్యోధినుడూ, (దోణుడూ తెగించినపూనికతో తరుముకు 

వెళ్ళారు. మన చతురంగబలాలు పొలోమంటూ వెళ్ళాయి, వాళ్ళ 

చతురంగ సేనతో డీఫొన్నాయి. అయి తే గాండీవంలోంచి వచ్చ బాణాల 

వేడి భరించ వేకపోయా ము పుంజూలు తెంపుకు పరుగుచ్చుకున్నాయ్యి 

“నిలవండోయి, నిలవండి” అంటూ పాండవనేన తరుముకు 

వెళ్ళాడు సోమదత్తు, 

“సారథీ మనరథం సోమదత్తుమిోదికి పోనీ. ఈకౌర వాధముణ్ణి 
చంవేసికాని తిరిగి రాను” దారకుడితిముక్ణి హొచ్చరించాడు సాత్యకి, 

పగ్గాలు సడిలించాడు సారథి. బరిమోద పాంలాగ పరిగెత్తింది రథం. 

ఉత్సరతణంలో సోమదత్తుముందు నిలిచింది. 

ఇద్దరూ కలబడ్డారుం వాన మేఘల్లాగ వొకళ్ళమిాద వొకళ్ళు 

బాణాలు కురిపించారు. ఇద్దరూ ర_క్తస్నా నొలు వేశారు. ఇద్దరూ వసం 

తంలో పూసిన మోదుగుల్లా అవుషించారు. ఒక ళృనొకళ్ళు కాల్చేసి 

నట్టు కళ్ళలో. నిష్తూలుకక్కు-తూ చమూశారు.రథభాలు మండలగతులతో 

తిప్పి వొకళ్ళని వొకళ్ళు వేటాడుకున్నారు. (శావణమేఘాల్రా గర్టిం 

బారు. ఒంటినిండా బాణాలు గుచ్చుకుని ఇద్దరూ ముళ్ళపందుల్లా కని 

పించారు. బంగారం మొదళ్ళ బాణాలు వాళ్ళం తా నిండి ఇద్దరూ ఆచీక 

టిలో మిణుగుర్లతో నిండిన రెండు వృశాల్లా అవుపడ్డారుం 

ఒక అర్ధచం్యద్రవాణం వేశాడు సోమదత్తుు సాత్యకివిల్లు నరికే 
ఇాడు, మరో ముపష్ఫయిబాణాలు రువ్వి ముచ్చెమటలు పోయించాడు. 

మరో విల్లు అందుకున్నాడు సాత్యకి. అయిదుబాణాలు కొట్టాడుం 

సోమదత్తుడి బంగారం జెండా కిందవడగొనేశాడు, అతడిధనుస్సు నరికే 

శాడు. చిరునవ్వుతో మరో ధనుస్సు తీశాడు సోమదత్తు. లెక్కా 

జవమూాలేని బాణాలు వేశాడు, సాత్యకిరథం కనపడకండా కప్పేశాడు, 
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సాత్యకితో భీముడు కలిశాడు: సోమదత్తుమిద పదిబాణాలు. 
తగిలించాడు. అన్నిటికీ అన్ని బాణాలతో జవాబు చెప్పాడు సోమదత్తూ 
వీడుగులాటి పరిఘ తీశాడు సాత్యకి. గురిచూసి, సోమదత్తు రొమ్ము 

మోద కొట్టాడు, మధ్యలోనే డాన్ని ముక్కొ-లుచేనేశాడు సోమదత్తుం 

సర్పంలా బుసకొట్లాడు సాత్యకి. ఒక వెడల్పాటి బాణంవేసి అతడి 

ధనుస్సు ఫెళ్ళుమనిపించాడు. అయిదు బాణాలు వేసి అతడి చేతిక వచం 

చీలికలుచేశాడు. నాలుగుబాణాలువేసి అతడి నాలుగు గు(రాలూ 

నరికేశాడు. మంగలిక త్తిలాటి భల్ల బాణం వేసి సారథితల తుంచేశాడు. 

నూనెలో ముంచిన రాతివొునవాణ మొకటి వింటికి తొడిగాడు 

నవ్వుతూ ధనుస్సు చెవిొసడాకా లాగాడు. బలంకొద్ది వొదిలి పెట్టాడు. 

బంగారం రెక్క_లతో డేగలా వెళ్ళింది బాణం, సోమదత్తు రొమ్ము 

మధ్య తగిలింది. దెబ్బతో శారుమని (పాణం వొదిలేశాడు సోమదత్తు. 

అతడు పడిపోడంతో నే మనవాళ్ళు సాత్యకిని చుట్టుముట్టారు, 

ధర్మరాజు వాళ్ళని తరిమికొట్టాడు. (ద్రోణుడు తోసుకు వెళ్ళాడు. అతడి 

ధనుస్సు నరికేశాడు. సట. ఎగరగొట్టాడు. బళ్ళు దుసెళ్ళిపోయి 
నట్టు బాణాలు గుప్పించాడు. ఒళ్ళు తెలియలేదు ధర్మరాజుకి, లపు 

కక్కు న మరోవిల్లు తీశాడు. మెరుగుపెట్టిన బాణాలు చరచరా తగిలిం 

చాడు. ఒళ్ళంతా ర  కృమయమయిపొయి రథంవిరాద నూర్చపో 
యాడు (దోణాచార్వులు. అయి తే కొద్దికుణాల్లో నే తెలునవుకున్నా డు. 

తేచీ లేవడంతో కే వాయు వ్యా, స్త్రం (పయోగించాడు. అదేచాణం వేసి 

చాన్ని అడ గొట్టాడు ధర్శ రాజు, 

“నిన్ను పట్టియిస్తానని (దోణుడుచేసిన (పతిజ్హ ఎరుగుదును 
కదూ!” ధర్మరాజుని వారిస్తూ అన్నాడు కృష్ణుడు -- * తెగించి 

అతడితో పోరాడకూడదునువ్వు. భీముడు యుద్ధంచేస్తున్న వేపు వెళ్ళు. 
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కౌరవసేన కడతేర్చు. ఇతళ్ణి చంపడాని? ఎవడుపుట్టాడో అతడే ఇత 
డితో పోట్లాడ తాడు.” 

ఒక్క_తుణం ఆలోచించాడు ధర్మరాజు. అక్కడినుంచి వెళ్ళిపో 

యాడు, (దోణుడు [దుపదుడి ఎసెన్యంవిరాద పడ్డాడు. 

ధర్మరాజు భీముడికి దన్నయి పోట్లాడాడు. భీముడూ, సాత్యకీ, 

ధృష్ట ద్యుమ్ను డూ కలిసి విజృభించారు. కృపుడూ, కర్లుడూ, (దోణుడూ 

వాళ్ళని ఎదిరించారు. ఉభయవీరులూ కలబడ్డంతోనే ఉభయ 

చీనలూ కోలావాొలంగా కల బడ్లాయి. సెద్ద ధూరి జీగిందిం దాంతో 

మరింక దట్టమయింది చీకటి. కన్ను పొడుచుకున్నా కనపడలేదు. 
అయినా తేముతీమ వేళ్ళూ. వీరుడులూ చెప్పుకుంటూ, సంజ్ఞల 

తోనూ, చప్పుళ్ళతోనూ ఆపక్కవీరులూ ఈపక్క వీరులూ యుద్ధం 

వేశారు. 

చీకటి అంతకంతకీ చేరుకుంది. కాలూ చెయ్యో కదపడ మే 

కష్టమయింది. ెట్టించిన తమకంతో పోరాడారు పాండవులు. చీకాకు 

పడిపోయింది కౌరవసేన. దారీ తెన్నూ తెలియక ఎటుపడి కే అశు 

తడువుకు పరిగాత్సింది. (దోణాచార్యులు మాత్రం ధెర్యం 

పోగొట్టు కొ'లేదు. దుగ్యోధనుణ్ణి కూస్చుకుని (బహ్మాండమైన సామ 

ర్థ్యంతో చతురంగ సేనయానత్తూ వొక్కదగ్గిర చేర్చాడు. వ్యూవాంగా 

తయారుచేశాడు. ఎదటిభాగంలో తానే నుంచున్నాడు. అశ్వ జైమిని 

కుడిపకాా-, శకునిని ఎడవమపక్కా- పెట్టాడు. వెనక శల్యుల్లో నిలబె 

ట్టాడు. మధ్య దురో్లధనుణ్ణి పెట్టాడు. 

ధృత రాష్ట్రుడు ఎ వ్యూవాంపన్నా డే అనుకో. కన్నూమన్నూ 

కనపడని చీకటిలో ఎలా యుద్దం చేశారట! 
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దివిటీలు 

సంజయుడు ఏ అవే చెబుతున్నా ను. త్న పదాతుల్ని యావ 

న్నందినీ వీలిచాడు దురోధనుడు. వాళ్ళందరి చేతా దివిటీలు ెవ్పిం 

చాడు. రథానికి అయిచేసి దివిటీలు పెట్టించాడు. వనుగుకి మూడేసీ: 

గురానికి వొక్కాక్కటీ పట్టించాడు. వాటి పక్కలా; జెండాల 

దగ్గిరా, వ్యూహం ముందరా వెనకా, రెండుపక్కలా వరసలుతీర్చి 

పొడావుగా పట్టించాడు. ఆదివిటీల వెలుగులో ఎంతోఅంత అందంగా 

అవువీంచింది సీసేన. 

అలాగే పాండవులూ దివిటీలు తెప్పించారు. రథానికి వచేసి 

దివిటీలు పట్టించారు. ననుగుకి వీడూ, గుగ్రానికి శెండూ చొప్రూన 

పట్టించారు. ఉభయ సేనలూ డివిటీల మయమే అయిపోయాయి. 

అందులో నమట్టమధభ్యావ్నాం సూర్యుడిలా అవుపించాడు (దోణా 

చార్యులు, 

“ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుడి దగ్గరికి రాకండా కాయండి 

మిరు” తమ్ములతో అన్నాడు దుర్యోధనుడు - “శలుడూ, కృత 

వర్శా మొదలైన యోధులూ, మారూ ఈపని వెయ్యికళ్ళతో 

మూడాలి. అతణి మనం కానుకుంకే చాలు పొండవుల నందరినీ 

అతడే వూడ్చేస్తాడు. తుదకి ధృష్టద్యుమ్ను ల్లీ తుడీచేస్తాడు. అర్జునుణ్ణి 

కర్లుడు చంచేస్తాడు. భీమ్ణి నేను చూూనేస్తాను?” అంటూ సేనకి 
చెయ్యి విసిరి ముందుకి వురికాడు. 

శెండుసేనలూ కలబడ్డాయి. ఎన్నడూ ఎక్కడా జరగనియుదం 
ర్ య 

జరిగిపోయింది. 



దోణపర్యం 1859 

ద్వ౦ ద్వయుద్ధం౦ 

ఈ“ దోణుత్జి ముట్టడించండి” తన యూధుల్ని పురికొల్పి 

తానూ తరుముకు వచ్చాడు ధర్మరాజు. అతడితో కృృతవర్శ ర్ లబ 

డ్లాడు. సాత్యకితో భూరీ, సవా చేవుడితో కర్ణుడూ, భీముడితో దురో్టో 

Sr నకులుడితో శకునీ, శిఖండితో కృ పాచార్యులూ; (పతివిం 

ద్యుడితో దుత్శాసనుడూ, ఘటోత్క-చుడితో అశ్ర(శ్రామా, (దుపదు 

డితో వృమసేనుడూ, విరాటరాజుతో శల్యుడూ, శ తాసీకుడితో చిత్ర 
చేనుడూూ, అర్జునుడితో అలంబుసుడూ ద్వంద్భయుద్దానికి సిద్ధపడ్డారు. 

(దోణుక్లి కొపైయ్యాలని పాండవులూ, అతణ్ణి రశ్నీంచుకోవాలని 

కారవులూ శాయశక్తులా పెనగులాడారు. మారిమసిగినట్టు పాంచాల 

సేన వాతవాఃర్చడం లంకించుకున్నాడు (దో ణాచార్యులు, అతడితో 
ధృష్టదుగ్రమ్ను డు కల బడ్డాడు, 

ధర్భశాజు ధనుస్సు నరికేశాడు కృతవర్శ. మరో విల్లుతీసి 

కొట్టాడు ధర్శగాజు కృతవర్శవిల్లు విరిచేసి అతడిచేతిమిద శక్తి 

జేశాడు. మరో ధనుస్సు ఫుచ్చుకున్నాడు కృత వర్శ. ధర్శ్ము'రాజు 

గు_రాలు కొక్టే కాడు. అతడిపారథిని చంపేశాడు. ధనుస్సు తుంచేసి, 

బాణాలు నాటించాడు, చ(రున క త్రీదూకొడు ధర్మరాజు, అదీ 

ముక',-లు చేశాడు కృతవర్శ. తోమరం విసిరాడు ధర్శరాజు, అది 

సగంలోనే తునకలుచేశాడు కృతవర్నః అతడికవచం పగలగొశ్టే 

శాడు. ఒంటిమోద గబాగవా బాణాలు గుచ్చాడు. తట్టుకో లేక 

పోయాడు ధర్శారాజు. గిరునతిరిగి తప+ంకుపోయాడు. గగ్గ్లోలుపెళ్తుసి 

డు (రుచ్చి కొట్టింది కారవసే న. 

భూరీ, సాత్యకీ ఘూరంగా పోరాడారు. ఒకళ్ళమిాద వొకళ్ళు 

బాణాలు సాటించుకున్నారు. వెడల్పాటి బాణం వేసి భూరిధనుస్సు 
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తుంచేశాడు సాత్యకి అతడి వొళ్ళంతా దిల్లులుపజేట్టు కొట్టాడు, 

మరోవిల్లు తీశాడు భూరి. సాత్యకి ధనుస్సు విరిచేసి గట్టిగట్టి బాణాలు 

కొట్టాడు. బాగా వొళ్ళుమండింది సాత్యకికి. శక్తి తీసి చప్పున బాజీ 

వాడు, చచ్చి వూరుకున్నా డు భూరి. 

భూరిని చంపెయ్యడం చూసి, సాత్యకిమోదికి చరున వరి 

గెత్తాడు అశ్వ ్రామ. “ఆగవోయి” అంటూ రంకెవేసి, గట్టి గట్టి 

బాణాలు కొట్టాడు ఘటోత్కచుడు. మధ్యనేవాటిని కొశ్తుస్సి ఎన్నో 

అన్ని బాణాలు రువ్వాడు అశ్వ ళ్థామ. అవన్ని వొళ్ళంతా గుచ్చుకుని 

వదుపందిలా అవువించడు ఫఘటోత్క_- చుడు. దాంతో పడాపడా వది 

బాణాలు అశ్టకామ గుండెలమోద తగిలించా డతడు, మూర్భవచ్చి 

జెండాకొయ్యి వూతపట్టుకుని వాలిపోయాడు అశ్వశామ. అంతలో నే 

తేరుకొని, అయిదుబాణాలు వీడుగుల్లాంటివి భుటోత్క_చుడి గుండెల 

మోాదబా చేశాడు. రథంమోద మూూార్భ పడిపోయాడు ఘటోత్కచుడు. 

తడబడివొయి రథం పట్టుకుపాయాడు అతడి సారథి, 

దుర్వోధనుడూ, భీముడూ వొకళ్ళమిాద వొశళ్ళు బాణాలు 

గుప్పించుకున్నారు. మేఘాలు కవ్చేస్తే సూర్యుడూ చందుడూ ఎలా 

అవువినారు, అదిగో అలాగ వొక ళ్ళబాణాల్లో వొకళ్ళు కప్పడిపోయి 

అవ్రుపించారు వాళ్ళు. దుర్యోధనుడి ధనుస్సు నరికేసి, వొళ్ళంతా 

చీలికలు చేశాడు భీముడు. మరో దిట్టమైన ధనుస్సు తీసి భీముడి 

ధనుస్సు ళొశ్తుసి ఎన్నో బాణాలు వేశాడు దుర్యోధనుడు. గబుక్కున 

ఇంకో విల్లు అందుకున్నాడు భీముడు. వివసర్పాల్లాటి బాణాలు వడు 

దుర్యోధనుడిమోద నాటించాడు, అతడి వ్ల్టూ నరికేశాడు. మరో 

విల్లు పుచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. అదీ పెళ్ళుమనిపించాడు భీముడు. 

అలా వరసపెట్టి నాలుగు ధనుస్సులు నరికేశాడు. గదతీసి, అతడి 
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నాలుటగు రాలూ బాదేశాడు; సారథిని చంపేశాడు. చెంగున రథం 

గెంతేసి పారిపోయాడు దుర్యోధనుడు. తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కిచూ స్తే 
వొట్టు*. రారాజు కనపడకపోయేసరికి అతేడు చచ్చాడే అనుకుని 
కింహానాదంచే కాడు ఫీముకు. మన సేనలూ దుర్యోధనుడు చచ్చి పోయా 

డనుకున్కి హోహో కారాలు చేశాయి తీల్రడిల్లీిపోయాయి. శ(తునేనల 

సంతోషానికి అంతూపంతూ లేకపోయింది. 

ఇంతలో మరో రథ మెక్కి. (పత్యవమయాడు రారాజు, 

అప్పుడూ మన వాళ్ళు అంతవమందీ కుదుటపడ్డారు. 

““తలకిమించినవాళ్ళతోతలపడకు”” 

క రుడూ, సవాబేవుడూ వహళోరావళోరి పోరాడారు. సవా 

"జీవుడు తొమ్మిది బాణాలు కర్టుడి జీవస్థానాల్లో తగిలించాడు. రోవుంతో 

వొక వందబాణాలు బాదేశాడు కర్లుడు. సవా బేవుడివిల్లు విరిచే కాడు. 

మరోవిల్లు అందుకు నేలోపున అతడిగు, రాలు కొ్టేసి, సారథిని శారు 

వునిపిం':చాడు. కత్తీ, డాలూ పుచ్చుకున్నాడు సవాబేవుడు, అవీ 

కొశ్తుశాడు. కర్లుడు. గదతీసి విసిరాడు సవాదేవుడు. నవ్వుతూ 

ముక్క-లుచే సేశాడు కర్ణుడు. చివాల్న శక్తి (ప్రయోగించాడు నహ 

"జీవుడు. అదీ ముక్కొ-ముక్క-లు చేసి కొళ్లీశాడు కర్లుడు. రథ 

చక్రంతీసి కర్లుడి రథంమిద విసిరాశు నవా డీవ్రుడు. గుండపిండి చేసే 

వాడు కర్టుడు, ఇలాగే చేతికి అందిందల్లా విసిరి వోడిపోయాడు సవా 

"జీవుడు. చివరికి పారిపోబోయాడు. కదలనివ్వలేదు కర్ణుడు, చేసేదిలేక 

నిలబడిపోయాడు సవాబేవుడుం, కుంతి మాటలు కొల్చువచ్చినట్టు, జ్ఞా స్కికి 

వచ్చాయి కర్షుడికి, సవా దేవుణ్ణి చంపడానికి చేతులాడ లే దతనికి. 

“తలకిమించిన వాళ్ళతో తీలవడకు” వింటిఖెనతో సవా చేవుడీ 

కడుపుమోద పొడుస్తూఅన్నాడు కర్ణుడు - “అడుగో మా అన్న 
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అర్జునుడు, శొరవసేనతో మవా డాబుగా పోగాడుశున్నాడు. అతడి 

దగ్గిరికి పరిగెత్తు” అంటూ వొదిలేశాడు. 

కర్ణుడి చాణాలతో అప్పటికే సలుపుతోంది సహాటేవుడి శరీరం. 

ఈమాటలతో మరింత సలపరించింది హృదయం. తనబతుకు తనే 

అసవ్యాం వేసింది. చిన్న బుచ్చుకుని మరో రథ మెశక్కేళా డతడు. 
విరాట రాజూ, శల్యుడూ జం భౌసురుడూ చేనేందుడూ చెబ్బ 

లాడినట్టు డెబ్బలాడారు. విరాట రాజుగు[రాల్నీ, సారథినీ చం 

ఇాడు శల్యుడు. అయినా శరవర్షం కురీపించి శల్యుణ్త వూపిరిసలవకండా 

చేశాడు విరాటరాజు అన్నగారికి పాయంవచ్చి; శల్యుడిరథం 

బాణాలతో కచ్పేశాడు శ తానీకుడు. 

శల్యుడు శ తాసీకుణ్ణి చంపేశాడు, తమ్ముడిగథ మెక్కి, భయం 

తోనూ, (కోధంతోనూ పోరాడాడు విరాట గాజు, చావుదెబ్బలుకొశ్టే 

వాడు శల్యుడు సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు విరాటరాజు, సారథి రథం 

దూశేసి పారిపోయాడు, రథం ఈడ్చుకు చౌడుతీశాయి గు(రాలు. 

రాజు భంగపాటుదూసి, తోకముడిచాయి మత్స్య సెన్యాలు. పారి 
పోతూన్న జేనలు హెచ్చరిస్తూ మళ్ళించాడు అర్జునుడు. 

అర్జుకు ల్లి ఎదిరిస్తూ యుద్ధం చేశాడు ఆఅలంబుసుడు, వరసపెట్టి 

బాణాలు గుప్పించాడు, అతణ్ణి మాడ్చేసినట్టు చూశొడు అర్జునుడు, 

అతడి ధనుస్సు నరికేశాడు, సారథిని చంపేశాడు. గు_రాలు కూల్చే 

తొడు. పెద్ద కతి పట్టుకుని వురికాడు అలంబుసుడు. కత్తి తుక్కు 

కింద క్రాశ్లుసి, లిపృలో నాలుగువందల బాణాలు కురిపించాడు అర్షు 

నుడు. అడిలిపోయాడు అలంబుసుడు. మళ్ళీ అక్కడ నిలబడితే వొట్టుం 

పుంజాలు తింపుకు అబే పారిపోడం పారిపోయాడు. 

శ తానీకుకు చిితసేనుడి కవచం చీల్చేశాడు. ధనుస్సు నరిశే 
వాడు, జెండా విరిచేశాడు. అయినా చలించలేదు చిత సేనుడు, మరో 
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ధనుస్సుతీసి కొట్టడ మా ' రంభించామ, అతడిగు[ రాలు కొశ్లేసి సారథిని 

చంచేశాడు శ తాసీకుడు. చరచరా వొక పాతికబాణాలు బాదాడు 

చిత సేనుడు. మళ్ళీ ధనుస్సు నరికేశాడు శ తానీకుడు, ఆగ లేకపొయాడు 

చిత సేనుడు; కృతవర్మరథంమిోదికి పారిపోయాడు. 

(దువదమహో వాజూ, వృమసేసడూ ఘోరమైన యుద్ధంచే శారు, 

ఇద్దరూ రక్షాల్లో ములిగి తేలారు. వృమనేనుడిది సై చెయ్యి కావడం 
చూస్కి పాంచాల సేన (దుపదుణ్ణి దాటుకుంటూ ముందుకి తోసుకు 

వచ్చింది. వృష సేనుణ్తి చుట్టుముట్టింది. అయితే అతడి బాణాగ్ని భరించ 

లేకపోయింది. వచ్చినడారినే పరుగుతీసింది. అగ్నిశిఖలా (పకాశిం 

చాడు వృవ సేనుడు. | 

దుశ్ళాసనుడిమోాద కత్తుల్లాటి బాణాలు మూడు నాటించాడు 

(ప్రతివింద్యుడు మూడు శిఖరాల కొండలా అవుపించాడు దుశ్భాస 

నుడు. తోకతొక్కిన పాయులా లేచా డతడు. (పతివింద్యుడి జెండా 

ఎగర గొట్టాయ. సారథి వాత వా? రాను, ద్రింతించ పిసర్హకింద 

రథం చెక్కే-శాడు. వింధ్యపర్వతంలా కదలకండా నుంచుని, ఉ(గమూన్తే 

ఆయిపోయాడు (ప్రతివించ్యుడు, అగ్గిపిడుగుల్లాటి బాణాలు దుశ్మా 

సనుడిమోద కురిపించాడు. పాంలాగ బుసకొట్టాడు దుత్భాసనుడు. 

వెడల్పాటి బాణం వేసి (పతివింద్యుడి కోదండం నరికేశాడు. చికిలి 

పెట్టిన చెణాలు అతడిమి+ద నాటించాడు. అంతలో (శ్రుత సోముడు 

వచ్చి అన్నతో కలిశాడు. అతడి రథ మె కేసి, ఉద్దండ మైన కోదండం 

పుచ్చుకున్నాడు (పతివింద్యుడు. నున వాళ్ళూ వెళ్ళి దుళ్ళాసనుడిీకి 

దన్నయి నుంచున్నారు. నువ్వా నేనా అన్నట్టు జరిగింది యుద్ధం, 

నకులుడూ, సిమరిది శకునీ నువ్వెంతఅం శు నువ్వెంత అన్నట్టు 

పోట్లాడారు. విడుగులాటి బాణం బబంకొద్ది వేశాడు శకుని నకు 

లుడి గుండెలు దూసుకుపోయిం దని. నూార్భపో యాడు నకులుడు, 
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ఆకాశం బద్దలెనట్టు అరిచాడు శకుని, అంతలో తెలువుకున్నాడు 

నకులుడు. పూనిపెట్టి వొక్క-బాణం వేశాడు. శకునిధనుస్సు "రెండు 

ముక్క-లయింది. మరొకటి వొడిలాడు నకులుడు. శకుని రథంమోాడి 

జెండా తెగి కిందపడింది. అ దేవరసని మగిన్ని బాణాలు తగిలించాడు, 

చచ్చినంతపని అయింది శకునకి, వమురార్భపోయి రథంమిోద చచ్చిన 

శవంలా పడిపోయా డతడు. రథం పట్టుకు పారిపోయాడు : సారథిం 

ఒక నెలవంక బాణం వేసి క ఫపాచార్యుల ధనుస్సు పుటుక్కు 

మనిపించాడు శిఖండి. శ క్రి(పయోగించాడు ఆచార్యులు. పడి 

బాణాలు వేసి అది పడగొట్టాడు శిఖండి. మరో పెద్ద ధనుస్సు తీశాడు 

ఆచార్యులు. చారుణమెన బాణం వేశాడు, "దెబ్బతో మూర్చపోయి, 

రథంమోాద వొరిగిపోయాడు శిఖండి. అవూాపుని అళతళ్లి చరానేద్రామని 

మరో బాణం తొడిగాడు ఆచార్యులు. అంతలో అవతలి యోధులు 

ఎంతోఅంతమంది వొక గా పెట్టుని తరుముకు వచ్చారు. మిన వాళ్ళూ 

కృ పాచార్యుల్న్ని దాటుకుని వాళ్ళమోాదికి వెళ్ళారు. ఇలా ద్వంద్వ 

యుద్ధమూా, దో"మ్మాయుద్ద మూ ముమ్మరంగా జరిగింది, 

ధనుస్సు మోగిస్తూ ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుడిమోాదికి తరు 

ముకు వచ్చాడు. అతడి రెండుపక్కలా పాండవ యోధులు దూసుకు 

వచ్చారు. నికుమాళ్ళు (ద్రోణుడి రెండువక్కొ-లా దన్నయి నడిచారు. 
ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుడిగు(రాలమిోద అయిదు ఖాగ్రాలు 

నాటించాడు. ఇరవయ్యెడు బాణాలు కొట్టి అతడి విల్లు తునాతునకలు 
చేశాడు (దోణుడు. "పిదవికరుస్తూ మరోవిల్లు అందుకున్నా డు ధృష్టు 
ద్యుమ్న్ముడుం చెవిదాకా అల్లెతాడు లాగి ఘోరమైన వొక బాణం 
వొదిలాడు. నిప్పులు కక్కుతూ వచ్చింది బాణం, (దోణుడు చచ్చా 
డంకే చచ్చాడు అంటూ అడలె త్తిపోయారు మనవాళ్ళు. ఇంతలో 
పదకుండు బాణాలు వొక్క-ముప్టీని సంధించి వొదిలి పెట్టాడు కోర్లుడు* 



(దో ౯౫ ప ర రి 1865 

ప న్నెండుముక్క_లయి పడిపోయింది, bic బాణం. దుర్వో 

ధనుడ్యూ దుశ్ళాసనుడూ, అశ్యశ్థామా', కుని ; శల్యుడూ (దోణుడి 

తోనూ, కర్లుడితోనూ కలిశారు. యా pa చెరువులనీళ్ళు తాగిం 
ఇవాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. అందరికీ అన్ని రాపులయి యుద్దం చేశాడు. 

(దుమసేనుడు కర్లుడిమిద అంప వాన కురిపించాడు. అతడికంఠం 

నరికేశాడు కర్షుడు. కుండలాలతో ఎగిరి కిందపడిపోయింది తల, 
(దుమనసేనుడిచావు చూసి నిలువునా మండిపోయాడు ధృష్టద్యు 

మ్నుడు. కర్గుడిధనుస్సు ముక్క-లుకిందనరి కే తాడు. చప్పున మరోవిల్లుతీసి 
కొట్టాడు కరుడు. దుర్యోధనుడూ మొద లై నవాళ్ళు అతడితో కలిశారు, 

“ఆగవోయి కర్తా!” అదిలిస్తూ వచ్చి జేగలా వాలాడు 

సాత్యకి. ఇద్దరూ వొక్కు_లాగ విజృంభించారు. ఇదరూ భో రా వోరి 

పోరాడారు. తండికి సహాయంగా పరిగెత్తుకువచ్చాడు వృవ.నేనుడు. 

సాక్యకిమిాద జడి వానలా కురిపించాడు సానపెట్టిన "బాణాలు. కళ్ళల్లో 

ఆగికురి కాడు సాత్యకి. బలంకొద్ది తగిలించాడు బాణాలు. చచ్చినట్టు 

రథంమిాద వరదార్భపోయాడు వృవ. సేనుడు, కొడుకుఅవస్థ చూసి, 

నొచ్చుకుంటూ సాత్యకిని అ జే కొట్టడం కొట్టాడు కట్దడు. అంత రోజీ 

తెలువుకుని తండితో కలిశాడు వృమనేనుడు. తంథడీకొడుకు లిద్దరినీ 

సాగదీసి వొదిలిపెట్టాడు సాత్యకి. 

అప్పూడు మహారాజా, పిడుగులు వురుముతూ వినపడింది గాండీవం. 

దిక్కులు పగిలిస్తూ మోగింది దేవదత్తం, దాంతో హోవోశకా రాలు 

మిన్ను ముట్టాయి మన సేనలో. 

“అభిమన్యుడిలా సాత్యకిని చం పేద్దాం” 

“అర్జునుడు మన సేనలు సంవాగిస్తూన్న కోలావాల మది 

లీ a క దుర్యోధనుడితో అన్నాడు కర్ణుడు - “అర్జునుడు వచ్చి సాత్యకితో 
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కలుసుకోకముం జీ మనం జబ్బవో వాలి. మనబలగంతో సాత్యకిని ముట్ట 

డిడ్డాం. అందరం కలిసి అభిమన్యుక్ణి చంపినట్టు బతక చం వేద్దాం, సీక్ర 

"గెలుపు కొంగుబంగార మవుతుంది. మనం పదిమందిమిో పళ చుట్టు 

ముట్టామని తెలిస్మేమా(త్రం అర్జునుడు అగ్గిపిడుగులా వచ్చిపడ తాడు. 

అంచేత అతజణ్ణి అక్కడే నిలవరించి పోరాడగల మొనగాళ్ళని అక్కడికి 

పంపాలి" అన్నాడు. 

“లక్షలు విలువచేసే సలహా” అన్నాడు దుర్యోధనుడు. 

“మామా” ఆపని శకునికి బెత్తాయిస్తూ అన్నాడతడు _ పదివేల 

వనుగులూ, పదివేల రథాలూ పట్టుకుని నువ్వు అన్హునుడిమిదికి వెళ్ళు. 

దుళ్ళాననుడూ, దుష్టధర్షణుడూ మొదలైన తమ్ములూ నీతో వస్తారు. 
అర్హునుడూ, తక్కిన పాండవులూ అశ వున్నారు. ఆ అయిదుగురినీ 

ఆ(కమించు; యోడించు” అన్నాడు, 

దుశ్ళాసనుడూ మొదలై న హేమాహేమిోలతో కలిసి శకుని 

అర్జునుడి మోాదికి వెళ్ళాడు, మంచి మెరికల్లాటి రథికులూ, కర్ణుడూ 

సైన్యాలతో సాత్యేకిమో వ వికగుచుపపశ్లారు. బాణాలమిాద 

బాణాలు కుప్పలు కుప్పం గుప్పించారు. అసలే సానపెట్టిన వ(జా 

యుధం సాత్యకి. (పచండమైన వేగంతో బాణాలు విరజల్లా డతడు. 

వనుగుల తొండాలు ఎగిరిపోయాయి. గురాల శిరస్సులు కూలిపో 

యాయి. రథాలు ముక్కొ_లయి రణరంగమంతటా చెదిరి పడ్డాయి, రక్త 

నదులు (పవహించి, వాటిలో ఇవన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. అతడి పరా 

(గమం వేడి తట్టుకోతేకపోయింది కౌరవసేన, చచ్చినంత చచ్చింది. 

చావగా మిగిలింది కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పింది. ఆపుకో లేకపోయాడు దుర్యో 
ధనుడు. సాత్యకిరథంమిాదికి తనరథం వురికించాడు. ఆ ఇద్దరి యుద్ధమూా 

చూస్తూ వుం కళ్ళుమూూా సుకు పోయాయం కే నమ్ము, 
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దుర్యోధనుడి గు[రాలు చచ్చిపోయాయి, అతడిసారథీ ఈారు 

మనిపోయాకు. అయినా ఆగలే డతడు. సాత్యకి ఆయువుపట్లలో 

తగిలించాడు "బాణాలు. జంయిముని తేచాడు సాత్యకి. దుర్యోధనుడి 

ధనుస్సు నరికేశాడు, పక్కవాడి రథంమిోాదికి పారిపోయాడు దుర్యో 
ధనుడు. కౌరవసేన తరిమికొట్టా ఈ సాత్యకి. అటు అర్జునుడిమిోాదికి వెళ్ళి 

౮ నురిది శకుని అద్భుతంగా పోరాడాడు. (బహ్మాండ మైన బలగం 

వెంటవుంది కనక. తండిపక్క-నుం చుని, చెప్ప దగినట్లు యుద్ధం చేశాడు 

ఉలూకుడు. కృష్ణుడిమోా దా, అర్జునుడిమో దా సానపట్టిన బాణాలు 

వందలూ, వేలూ వేశాడు, 

శకుని సారథిని చంపేశాడు అర్జునుడు. అతడిగు.రాలు బాబే 

శొడు. ధనుస్సు నరికేశాడు. కొడుకురథంమిాదికి పారిపోయాడు 

శకుని. తం(డీకొడుకులు ఇద్దరూ కొట్టడం మొదలెట్టారు అర్జునుణ్ణి, 

ఇద్దరినీ చావు దెబ్బలు కొన్తేశాడు అర్జునుడు, తక్కిన మనయోధుల్ని 

తుక్కుతుక్కు. చేసేశాడు. గాండీవం కనబడి తేచాలు కళ్ళుమూసుకు 

పరిగత్తారు మన వాళ్ళు. గాండీవం వినపడి తేచాలు గడగడ లాడారు. 

ఇలా అర్జునుడు. చ శుగిపోతూ వున్నప్పుడే అక్కడ ధృష్టద్యుమ్నుడు 

(దోణుడి అల్లె తొడు లపుక్కున 'తెగేఛాడు. మరొక విల్లుతీసి, ఉగ 

మెనబాణాలు వేశాడు (దోణుడు. అతడు వేసిన బాణాలన్నీ అంతంత 

దూరంనించే కొశ్లేశాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఇటు అతడితో పోరాడు 

తూచే మననేన నురుమాడా డతడుం 

అదిగో అలాగ ధృష్టద్యుముడూ, సాత్యకీ, అర్జునుడూ మన 

సెన్యాలు తరివికొట్టారు. తరిగిపోయి, విరిగిపోయి పరుగుపెట్టింది మో 

సేన. మన కాందిలీకుల్ని చూసి పాంచజన్యం పూరించాడు కృష్ణుడు. 

'జేవద త్తం పూరించాడు అఫ్టనుడు, పొలో మని వెంట దరిమాయి 

పాండవ సేనలు, 
wo) 
4 గో 
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కర్లుడు వీరావేశంతో విజృంభించాడు. "తలల చేతులూ, 

కాళ్ళూ మొండాలూ రణరంగమంతేటా కుప్పలు కుప్పలు కూలగొ 

టాడు. రధాలూ, గ్యరాలూ, వనుగులూ చించి చెంణాడాడు. కొట్టి 

కొట్టి వెంటదరిమా డు. 

“చరాస్తావేం తమ్ము యా 1” ,పంపులు/సంపులు పరిగెడుతూన్న 

తన సె నికుల్ని వెంటాడి, (వేప చు నన్న కర్లుణ్ణి చూసి అర్జునుడితో 

అన్నాడు ధర్మరాజు - “పచండసూర్వుశు 'అద్దరాత్రి భూమ్మోదికి 

వచ్చాడాఅన్న ట్టు వలిగిపోతున్నాడు కర్షుడు, కిరణాల్రాటి "బాణాలు 

విరజిమ్ముతూ. ఇలా ఇంకా కొంవతేప్రు సాగిందా ఇక్కడి సనం తా 

ఇపూడే "నాశనమైపోతుంది, మిగలకండా. అంచేత ఎలా అయినా దీనికి 

ఎదురెత్తు వెయ్యాలి చప్పున” అన్నాడు. 

“కష్టుడిముందు ఆగలేక మననేన పారిపోడం చూసి అన్నయ్య 

అకిలిపోతున్నాడు” కృష్ణుడితో అన్నాడు అర్జునుడు - “అటు 
(దోణుడూ వొకపక్కొ- మనవాళ్ళని నురువాండుతున్నాడు. ముందు 

కరణి చావగొట్టి, ఆచార్యుడి ఆట కట్టిస్తాను. అటుపోనీ మనరథం.” 

“నువ్వు కాదు, ఘటోత్క చుడు వెళ్ళా లిప్పుడు కర్చుడిమి దికి” 

అన్నాడు కృమవ్షుడు — “రాత్రిళ్ళు రావుసులబలం హెచ్చు. అంచేత 

అతనో పంపుదాం కర్తుడికోసం. సందేహించకు. మాయలూ, మహో 

స్తాలూ కోకొల్లలు మన వాడిదగ్గిర. అందాకా మనం మరొకదిక్కు 

నడుద్దాం” అంటూ ఘటోత్క చుతళ్లి కిలి చాడు. 

“వం సెలవు” యుద్ధసన్నావాంతో వచ్చి వాలాడు భుటో 
త్కు_'చుడు, 

“సీశార్యం చూపించవలసిన సమయం వచ్చిందోయి” ఘుటో 
త చుకి పుశెక్కి.స్తూ అన్నాడు శ్రీకృన్ణుడు ఎ “న్నీపతాపానికి 

తగిన భట్ట మిది, చూడూ చూడూ కర్షుడిదెబ్బకి మన సైన్యాలు 
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పరుగు చ్చుకుంటున్నా యి, అయి వే రా(తియుద్ధంలో నీముందు నర్హీ 

కర్ణుడు. కనక అతోక్ణి చావగొట్టిమరీ వొదలాలి నువ్వు. తేం(డులికి 
జయం తేవడ మేకదా, కొడుకులు కన్న ౦దుకు ఫలం!” అన్నాడు. అర్జు 

నుడూ అబే చెప్పాడు. ఘటోత్కచుడు కర్లుడిమిాదికి వురికాడుం 

ఘటోత్కచుడు అలంబసుళ్ఞి చం పేళాడు 

అ చేసమయానికి జటాసురుడికొడుకు అలంబుసుడు దుర్యో 
ధనుడిదగ్గిరికి వచ్చాడు. ో“మవారాజూ, మొ అయ్యని భీముడు చంపే 
వాడు, అంచేత పాండపులంే పట్ట రానిప౫ నాకు. పూర్వవిరోధం 

తీర్చుకు నే సమయం చిక్క ౦ది. వాళ్ళని వాళ్ళ మద్రత్తుదార్లనీ అందరినీ 

చంపేస్తాను అమాంతంగా మింగేస్తాను, నీకు మవోనందం కలిగిస్తాను, 

నువ్వు డో అను, అం తే చాలు” అన్నాడు. “అంతకంశు కావలిసిం 

దేముంది?” అని అతళ్ణ్లి అభినందించి పంపాడు దురో్యోధనమహో రాజు, 

కర్చుడితో కలిశాడు అలంబుసుడు, ఘటోత్క-_చుడిమోద కల 

బడ్డాడు, ఇద్దరికీ ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. ఇద్దరూ రథాలమిద 

కొంత సేపు చెబ్బలాడారు. ఎవ్వరికి ఎవ్వరూ తీసిపోలేదు. అంతతో 
రథాలు వొదిలేసి మాయలు మొదలెట్టారు. ఒకడు పెద పామయితే 

వొకడు గరుత్మంతుడయాడు. ఒకడు పెద్ద వనుగయి తే, వొకడు పెద్ద 

సింవా మయాడు. ఒకడు సూర్యబింబ మయితే, ఒకడు రావు 

వయాడు. ఒకడు మేఘ మైతే వొకడు గాలి అయాడు, ఇలా రక 

రకాల రూపాలతో వోరావోోరి పోరాడారు వాళ్ళు. మవోవర్వ్య తా 

లాగ శరీరాలు పెంచుకున్నారు. బాసో జాహి కణాకోచి కలబడ్ల్డారు, 

లపుక్కు-న అలంబుసుణ్లి కింద పడేశాడు ఘటోత్క. చుడు, గుండెల 

మోద కాళ్ళతో తొక్కిపట్టాడుం అతడిశల మొండెంలోంచి వీశేసి, 

సింవానాదంచే తొడు. రక్తం థారలుకడుతున్న ఆతలకాయప ట్టుకుని 
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ఘోరంగా వొయ్య్యూరంగా తిరిగాడు, “అదిగో, సీనేస్తం తల కాయి” 

అంటూ అడి దుర్యోధనుడి రథంమోాదికి విసి చేసి అరిచాడు-*దుర్యో 

ధనా, ఇలాగే మో కర్చుడితలా పెరి కేస్తాను. ఎవడనుకున్నావు నన్ను? 

భీముడి కొడుకుని! అంటూ కర్లుడి కేసి తిరిగాడు, 

ఘటోత్క_చుడి ఎెరటి రథంమోద రాబందుజెండా ఎగురు 

తోంది. నల్లటి కళేబ రానికి తగినట్లు వేద్ద కోరల, వింగళవర్మం 

జడలూ-భూతంకంకు భయంకరంగా వున్నా డతడు, మోటయిన 

బంగారం నగలూ వేసుకున్నాడు. మెరుపులతోవుంకు మేఘం ఎలా 

అవువిన్తుంది, అదిగో అలాగే అవువిస్తున్నా డతడు వాటితో. అలాంటి 
విపరీతమైన చాపంతో వచ్చి, ఘోరమైన బాణాలు గుప్పించాడు కర్లుకి 

మోదం, అంతకంచకేు ఘోరమైన బాణాలు వేసి ఎదుర్కొన్నాడు కరుడు, 

కర్చుడూ, ఘటోత్క-_ చుడూ _వమూనవుడూ, దానవుడూ ఇద్దరూ 

కలబడి మహాద్భుతమైన యుద్ధంచే శారు. రకరకాలైన ఆయుధాలతో 
కొట్టుకున్నారు. రకాలు కారుతూన్నా కాలు కదపలేదు. ఇద్దరూ 

జేగురునదులు పారుతూన్న రెండు కొండల్లా అవుపిచారు. ఎవరు 

ఎక్కువో, ఎవరు తక్కువో ఎంచిచెప్పడ మే కష్టమయింది. 

ఉండ్వుండి వొక దివ్యా న్ర్రంవేశాడు క రుడు, ఎదిరి బాణం వేసి 

దాన్ని కొట్టేసి మాయసైన్యం పుట్టించాడు ఘటోత్కచుడు, నేల 

ఈనినట్టు పుట్టుకువచ్చింది రాకశ్షససేన. బాణాలూ, ళూలాలూ, ముద్ల 

రాల్యూ ఈకులూ, గండగొడ్డళ్ళూ, రాళ్ళూ, మాంసం ముక్కు.లూ 

దుమ్ములూ కురిపించింది. కౌరవసేన కకావికలయి పరుగుతీసింది. 

కర్గుడుమాాతేం కదల లేదు. మేరుపర్వతంలా నుంచున్నాడు. మహ 

స్రాలు వేశాడు. మాయనేన మాయంచెశ్తాడు. పెద్ద చ్యకం విసిరాడు 

ఘటోత్క చుడు, ముక్కలు చేసేశాడు కర్ణుడు, గద విసిరాడు ఫఘుటో 

త్మ్ చుడు. కొట్టి పారేశాడు కరుడు, ఆకాశంమిోాదికి ఎగిరి రాళ్ళూ 
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మాళ్ళూ కురిపించాను సుటోత్క_చుకు. అవన్నీ కొకేసి, అతణ్ణి కిందికి 
దింపాడు కర్టుడు. రథ మెక్కి. మోాదికివచ్చాడు ఘటోత్కచుడు. సారథిని 
చంచవేసి గురాలు కొమేసి, రధం ముక్కలు చేశాడు కర్గుశు, వదు 

పందిలా అవుపించాడు ఘటోత్కచుడు. మాయ మొహం పెట్టుకుని 

కర్లుడు వేసిన బాణాలన్నీ మింగాయ్యడం మొదలెట్టాడు. అదికూడా 

సాగకండా మహోస్తాలు వేశాడు కర్ణుడు. ఎన్నో తలకాయలతో ేద్ద 
భూతంలా మోద పడ్డాడు భుటోత్క-_ చుడు, తలకాయలన్నీ కొట్టిపా శే 

శాడు కరుకు ఘటోత్క_ చుడు చచ్చాడంశు చచ్చాడంటూ గావు 

శేకలు వేశారు కారవ్రలు. పడున్న శై పడుండి గబుక్కున లేచాడు 

ఫఘటోత్ప చుడు. రకరకాల వికారరూ పాలతో (పశ్య మ పుయాము, 
మైనాకపర్వతంలాగ పేద్ద కఖేబరంతోనూ, వంద తల కాయలతోనూ 
కనబడ్డాడు. తణంలో వేలెడంత అయిపోయాడు. సము(ద కెరటంలా 

అడ్డంగా పెరిగి దొర్హుకుంటూ వచ్చాడు. వెయ్యి శిఖరాలతో అంజన 

పర్వత మె అవువీించాకు వ(జబాణం వేశాకు కర్గుడు, అంతలో రథ 

మెక్కి.) చతురంగబలాలతో తరుముకువచ్చాడు ఘటోత్క- చుడు. గట్టి 

గట్టి బాణాలు వేసి రాతస రాణువ కకావికలుచేళాడు కన్టుడు. విడుగు 

ల్లాటి బాణాలు బౌది, కక్టుడి ధనుక్సు నరికేశాడు ఘటోత్కచుడు, 

అచేసమయాానికి బ కాసురుడి తమ్ముడు అలాయుధుడు దుర్యో 

ధనుడి దగ్గరికి వచ్చాడు, అన్నని చంచేళాడని భీయుకిమిోద పట్ట రాని 

పగ అతడికి, ఎన్నాళ్ళ యో తగినసమయంకోసం కని పెట్టు కుని వుండి, 

అరా(తియుద్దంలో సె న్యస మేతంగా వచ్చా డతడు, 

“మవారాజ్య” దుర్యోధనుడితో అన్నాడతడు ౬ గభీముణీ ” 

అతడి అన్న గమ్ముల్ని చం పెయ్యుడానికి వచ్చాను. కృముణి, పాండవుల 

కుమాళ్ళనీ, వాళ్ళ బంధువ్రల్నీ, స్నేహితుల్ని అందరినీ లటుక్కు-న 
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మింగేసాను. నీకూ, సీ వాళ్ళకీ యుద్ధం గిద్ధం - ఈ బాదరబం బే అక్కర 

లే దిక. అందరినీ వూ బేస్తాను. వమంటావు” అన్నాడు, 

అలా అలాయుధుడు అంటూనే వున్నాడు. కాలయముడిలాగ 

కర్టుడివిగాద కలబడ్డాడు ఘటోత్కచుడు. (దోణుడూూ అశ్వ నామా, 

కృృపుడూ, కృృతేవ ర్యా, శల్యుడూ ముద్మలెన పేమ పూమిోాలు 

యావస్మ్మంది అడ లెత్సిపోయి చాస్తూ నుంచుండిపోయారు. కర్షుడిపని 

ఆయిపోయిందం క్కు అయిపోయింది. అంటూ మన్నసైన్యాలు నిరాశ 

చేసుకున్నాయి. 

“ముందు ఆఘటోత్క_చ్యుణ్తి మింగాయ్యి. మాయాబలంవల్ల 

వాడు గాసి రంపానపడుతున్నాడు క రుణ” అంటూ అలా యుధుక్ల్ర 

ఘటోత్క. చుడిమోాదికి పంపాడు దుర్యోధనుడు, 

అమాంతంగా ఘటోత్క--చుడిమోదికి వురికొడు అలాయుధుడు. 

ఇద్దరి రూపులూ వొక్క-లాగ వున్నాయి. ఇద్దరి వయస్స్పూ వొక్క- 

లాగేవుందిం ఇద్దరి రథాలూ వొక్కలాో వున్నాయి. ఇద్దరి ఆయు 

ఛాలూ, ఇద్దరి బలాలూ వోక్క-లా గే వున్నాయి సమవుజ్జీలయి 

ఆ ఇద్దరూ పోరాడుతూం శు. కర్లుడు భీముడితో క అబడ్డాడు. 

అలాయుధుడు ఘటోత్క-చుణ్ణి వంచేసేస్తాడో అని, కల్లి 

వొదిలేసి, అలాయుధుడిమాది కే వెళ్ళాడు భీముడు. కర్చుడితో నేపోరా 

డాడు ఘటోత్కచుడు, అలాయుధుడి అపరిమితమెన రాతసనేన 

ఛీముణ్లి చుట్టుముట్టింది. కరుకుకత్తులలాటి బాణాలు వేశాడు భీముడు, 

ఎన్నో అన్ని బాణాలు గుండ కిందకొొక్టే శాడు అలాయుధుడు. ఎన్నో 

అన్ని అతడి గుంజెలమోద గుచ్చుకున్నాయి. 

గదతీసి కొట్టాడు భీముడు. గదని గదతోనే బాదాడు అలా 

యుధుడు, అంతతోనూ ఆగిపోక, భయంకరమెన బాణాలు వందలూ, 



(దో ణప ర ం 1878 

వేలూ దిమ్మారించాడు. పాంచాల నేనమిీద పడండని తన రాకాసి 

జేనని పాచ్చరిం చాడు. 

“రాతియుద్ధంలో రాశుసులు పేపగిపోతున్నారు అర్జును 

డితో అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు - వీళ్ళని చంపడానికి నకులసవా టేవుల్ని 
నియమించు. కర్షుడిమిదికి శిఖండినీ, ధృష్టద్యుమ్నుల్లే వంపు. 

(దోణుత్లీ, అతడి వెంటవున్న రాజుల్నీ నువ్వ నిలవరించు” అన్నాడు, 

అలాయుధుడు భీముడిధనుస్సు నరికేశాడు. మరో ధనుస్సు 

అందుకునేలోపున అతడి సారథినీ, గు(రాల్నీ కొశ్తుశాడు. గదపట్టుకు 
దిగాడు భీముకు. అలాయుధుడూ గదపుచ్చుకున్నాడు. ఇద్దదూ కల 

బడ్డారు. ఖంగుముం శే ఖంగుమున్నాయి గదలు, గుండపిండయిపోయా 

యవి. రథ చ(కాలూ, నొగలూ, ఇరుసులూ, వనుగుదంతాలూ -- 

చేతి కందిన వాటితో బాదుకాన్నారు వాళ్ళు. 

కర్లుడిమాట తరవాత చరాడాంం ముందు అలాయుధుడి 

సంగతి చూడు” కర్ణుడితో యుద్ధంచేస్తున్న ఘటోత్క_చుణ్లి పాచ్చరిం 
వాడు శ్రీకృష్ణుడు. కర్లుణ్ణి వొదిలేసి, అలాయుధుడితో కలబడ్రాడు 

ఘటోత్కచుడు. 

నకులసవాదేవులు రాతుసనేన దుళ్ళగొట్టారు. కర్టుడు శిఖండిసీ 

తక్కిన వాళ్ళని సూడు చెరువులనీళ్ళూ తాగించి, పాండవసేన పడ 

గొట్టాడు. అంతకంతకీ అతడు రెచ్చిపోతూవుండడం చూసి, భీముడూ 
అతడిమిోదికి వచ్చాడు. సకులుడూ మొదలైన మొనగాళ్ళు అతడికి 

తోడయారు. రకరకాల బాణాలు (ప్రయోగించారు. అర్జునుడు పాంచాల 

సేన వెనకేసుకుని (దోణుడిమై న్యం చెండాడాడు, 

ఘటోత్కచుడు అలాయుధుణ్ణి చంపేశాడు 

తనవిశాదికి రావడంతో నే ఘుటోత్క-చుణ్లి పరిభుతో వొక్క 
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మొర్ఫు మొ'తకొడు అలాయుధుడు, జుమాలు మనిపోయాడు ఘటో 

త్క_చుడు. అయితే మరుక్షణంలో శే తేరుకున్నా డు. కేరుకోడమూూ, 

గదతిప్పి వొకటి అలాయుధుణ్ణి బాడెయ్యడమూ తణంలో చేశా 
డతడు, ఆబెబ్బతో అలాయుధుడి గురాలూ, సారధీ జెండా గుండ 

వీండి అయిపోయాయి. పెద్ద కారుమేఘమయిపోయి ఆకాశం విరిగి 

పడినట్టు గర్జించాడు పం టి నెత్తురువానా, వీడుగులూ కుమ్మ 

దించేశాడు. వుంమ్మని ఆకాశానిశే ఎగిరాడు ఘటోత్కచుడు, తన 

మాయతో అలాయుధుడిమాయ మాయంచేశాడు. నేలకి దిగాడు అలా 

యుధుడు. ఘటోత్క_చుడూ దిగాడు, ఇద్దరూ గ లబడ్డారు, రాళ్ళతో 

కొట్టుకున్నా రు. చెట్లతో చాదుకున్నారు. వాలీ ను(గీవుల్లాగ హోరా 
వోరి యుద్ధంచేశారు. రకరకాల ఆయుధాలతో మళ్ళీ కొట్టుకున్నా రు* 

చ_రున క తిదూశాడు ఫఘటోశ్కచుడు. తటుక్కున అలా 
యుధుడిజుత్తు పట్టుకున్నాడు. దబాలున కిందపడేశాడు. మెడకాయ 
నరికేసి సి పెద్ద రంకెవేశాడు. ధణధణ రణదుందుభులు మోగాయి 

సింపహాూనాదాలు చెలెేగాయి. 

అల *యుధుడి తలకాయ దుర్యోధనుడిముందు పడేశాడు ఘటో 

త్క_ చుడు, దురో్యోధనుడూ, అతడి “సెనికులూ దుఃఖపడ్డారు. అలా 

యుధుడివల్ల తానూ, తన మిగిలిన తమ్ముులూ బదికిపోజూ మను 

కున్నాడు దుర్యోధనుడు. అలాంటి అలాయుధుడు వాత వై (పోడం 

తోనే నడుం విరిగినట్టయిపోయిం దతేడికి. “బ్రంకేముంది, భీముడు 
అన్నంతపనీ చేసేస్తాడు” అనుకుంటూ కుంగిపోయా డతడు, 

రకర కాలబాణాలు వేసి పాండవసేన చెండాడుతూనే వున్నాడు 
కర్ణుడు. చూసి, తన ఎర్రరధంతో అగ్ని పర్యతంలాగ వచ్చి పడ్డారు 
కు? ర రుడూ ఫఘుటోత్కచుడూ సరాసరి యుద్ధం చేశారు, 

కర్లుడు నుటోత్మ_చుడి గుురాలు కొన్లేశాడు. రథంతో పు 
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పోయాడు ఘటోత్క. చుడు. ఎక్క-డ వచ్చి పడ తాడో, ఎవల్ణివంచేస్తాడో 

అంటూ గడగడలాడిపోయారు మనవాళ్ళు. తెల్ల మయొవాం వేసి నాలుగు 

దిక్కులూ చూశారు నీమై నికులు. 

చేద్ద నల్ల మేఘంలా ఆకాశంమిోద అవువిచాడు ఘటోత్క 

చుడు. మెరుపులు మెరిశాడు ఉరుముఎ వుగిమాను. బాణాల్మూ 

బన్రేలూ, కత్తూలూ, కోటార్లూ, ముసలాలూ, ముద్ద ౩ "లూ, పణుకుల్లాటి 

వడగభ్య్ళూ విడుపూ విరామం అేకండా కురిపించాడు. అతడి తోడి 

రాతునులూ మేధూలయి వొక్క. మొగిని అతకిలాగే ఆయుధాలూ 

అప్ కురివింగారు. కరచగణాలు ఆడలేదు క ర్లుడికి. వం చెయ్యాలో 

తోచ లేదు. కౌరవబలం ఘూ'ంగా కూలివోడం మొదలయింది. 

రథాలు గుండవిండి అయాయి. వనుగులు వీనుగు లయాయి, గురాలు 

కుప్పలుకుస్సలు కూలిపోయాయి. ఎక్కొ-డికై నా పారిపో దావున్న బుద్ధి 

తట్రలేదు నీయోధులికి. తలలు కట్టుకుని అ కాశంమిద పడ్డట్లు అడ 

గారిపోయాగు వాళ్ళు. ేవతలతో చేవేందుడువచ్చి ఆ కాశంమిోంచి 
ఇలా పాండవులీకి తోడ్చ్సడుతున్నా డని అడిలివోయాగు సీసె నికులు. 

ఇం[దుడీచ్చిన మహాళక్తి క్రి యిం కిప్పుడు 

ధీరత్వం వొక్కు-కు రత లేఖ అయింది నరునికి. ఒక్కు- జే కదలని 

మేరువులాగ నిలబడ్డా డతడు. అడ్డు లేని ది వ్యాస్తాలు వేశాడు. చిత్రం! 

పొద్దుదూరి తే ree మంచులా ఆ దివ్యాస్తాలతో 

అ పటాపంచ లయిపోయింది. యాయ మాయ మె తేనేం3 

కొరక రానికొయ్య అయిపో బరాడు ఘుటోత్క_చు శు. దివ్య బాణాలతో 

తీవంగా విజృంభించాడు, 

“ఫీడు వొకంతట పోడురా బాబూ” అంటూ నె త్తిమోద 

చేతులు పెట్టుకున్నారు మోవాళ్ళు. 

73 



1876 వ్యావహారి కాం ధమవోభారతే ౧ 

“ముందు (పాణాలు కాసుకో” కదలకండా నుంచున్న కుడి 

చూసి, ఆశ్చర్యపోతూ అరిచారు మన యోధులు -- * ఈరాకాసి 

ఇంతమందినీ చంపెయ్యకండా చూడు, సీకవచకుండలాలు పుచ్చు 

కున్నప్పుడు ఇందుకు నీకిచ్చిన మహోశ క్రి ఇంకెప్పటికని దాస్తావు! 

భీముడూ, అర్జునుడూ నిన్ను వంచేస్తారని? ముందు ఇప్పుడు బతికిపో. 

తరవాత చూసుకుంచాం. ఆ మహాయుధం ఫఘటోత్కచుడిమాద 

(పయోాగించు” అన్నారు. 

కర్లుణ్లో చంపెయ్యడంకోసం ఫెళ ఫెళా విరుచుకుపడ్డాడు భఘటో 

త్క- చుడు, ఉడ్డోలమైనగదతో వొక్క బాదు బాదాడు. కర్షుడిగుురాలు 
పచ్చడిచేనేశాడు, రథం గేం జేసి పరుగులంకించుకున్నాడు కర్లుడు, 

వెంటతరివి గదతో గబాగబా మొ ల్తేశాడు ఘటోత్కచుడు. చచ్చి 

నంతపని అయింది కర్దుడికి “ఇంటదుడు ఇచ్చిన శక్తి ఇంకెప్పుడు?” 

చెవుల్లో గింగురుమంది నీయోధుల మాట. అవును, “ఇంద్రుడు 

ఇచ్చిన శక్తి ఇంకెప్పుడు ౫” చావు తప్పాలంకే అడి వొక్క-శు 

ఆధారం ఇప్పుడు. ఇంద్రుణ్ణి అర్థించి, (పాణశ(తువు (పాణం తియ్య 

డానికి (పాణ(పదంగా దాచుకున్న సాథన మది. అయితేనేం, ఇంకో 

దారిలేదు. ముందు ఈ ఆపద గడవాలి. (పాణంమిదికి వచ్చాక 

“రం దుడు ఇచ్చిన శకి ఇంకెప్పుడు ? ౨ 

కర్ణుడు ఘటోతృ_చుణ్ణి చంపేశాడు 

ఇందశక్తి పైకితీశాడు కర్లుడుు ఘోరంగా నాలికలు చాస్తోం 
దది. మంటల్లా మెరుస్తున్నాయి నాలికలు, ఖుణేలుమంటున్నా యి 

దాని గంటలు. ఖకోలుమంకు ఖకోబుముని (పతిధ్యనిస్తోంది ఆకాశం. 

మృత్యువు తోబుట్టువులా వుంది ఇం(దశ_క్తి. కర్తుకు అది తియ్యడం 
తోట గతుక్కుమన్నాడు భుటోత్క_చుడు, పారిపోవాలని గిరగిరా 
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తిరిగాడు. గురితప్పని దృష్టితోనూ, వట్టువిడని ముష్టితోనూ ఆమహో 
శ_క్తిపయోగించాడు కర్దుడు. ఆకాశంమిద గొల్లుమన్నాయి భూత 

సంఘాలు. మాయని ముందు మింగేసి, ఘటోత్కచుడి గుండెలు పగి 

లించ్చి వీపులోంచి దూసుకుంటూ ఆకాశవూగర్షాన ఎగిరిపోయింది శ క్రి 

తెల్పపోయారు చేవతలు. 

సోలిపోతూ బోరగిలా పడిపోయాడు ఘటోత్కచుడు, నాలిక 

వెళ్ళ బక్లేసి, కరుచుకుంటూ చొంగలు కక్కుకుని, మొవాం వికార 

మయిపోయి, (పౌణంవాది లేశాడు. శంఖాలూ, భేరీలూ, సింవానా 

జాలూ-. మన నేననేనంతా గందికతో గగ్గోలు గగ్గోలు అయిపో 

యింది. నీకొడుకు సంతోషానికి అంతూ పంతూ బేకపోయింది. బంధు 

వులతోనూ, స్నేహితులతోనూ ఆనందనృత్యం చేసేశా డతడు. 
అమాతంగా వెళ్ళి క్ ర్లు కాగలిం చేసుకున్నాడు. అతణ్ణి తన రథం 

మిదికి తెచ్చేస్కి అదే పొగడడం పొగిడేశాడు. 

ధృత రాష్ట్రుడు : ఆ! ఆ! మాయలికి మహి రావణుడు ఫఘటో 

త్క చుడు. అంతవాడు వాత్నవెం పోయాక నెత్తీ నోరూ మొత్తుకుని, 
మండలు శరుచుకునివుంటారు పాండవులు. వం! వంచేశారట, 

వాళ్ళు! 

సంజయుడు : ఘటోత్కచుడి చావు చూసి, కన్నీ ళృతో 

ఘోరంగా దుఃఖపడ్తారు పాండవులు. కృష్ణుడు మూత్రం సంతో 

వంతో సింవానాదంచేశాడు; పాంచజన్యం పూరించాడు, పగ్గాలు 

నొగలికి కళ్లేసి, పిల్లగాలికి కదిలే కల్పవృతుంలాగ నాట్యం వేస్తూ 

రథంమధ్యకి వెళ్ళి అర్జునుణ్ణి కౌగిలించుకున్నాడు. అతడి ఏీపుతట్టి, మళ్ళీ 

మళ్ళీ సింహనాదం చేశాడు. 
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మేం ఏడుస్తుంటే నువ్వు నవ్వుతా వేం? 

“బి దేమిటి?” ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడు అర్జునుడు -- “మేం 

వడుస్తూ వుం కే నువ్వు నవ్వు తా వేం? ఘటోత్క- చుడికోసం సేవ సేసంతా 

బాధవడుతూనుంది. నికు సంతోవ మెలా వచ్చిందీ అంటా! సీ మవా 

సీయస్య భావం మానేసి, ఇలా తేలిక గా నటించడంలో వమిటి ఆంతర్యం 

చేను వినరాంది కాకపోతే మహాపురుష వినిపించు వింటాను 

శన వ్యేసమయం కనక నే నవ్వుతున్నాను” గ ౦భీరంగా అన్నాడు 

కృష్ణుడు.“ చెపుతాను విను. కవచకుండలాలు పుచ్చుకున్న ప్పుడు 

చేవేందుడుశ క్షి ఇచ్చాడుకదూ! అది కిర్తుడిదగ్గర వున్నంత కాలమూ 

నిన్ను బతికించడం తీరం కాదనే భయంనాకు. అది ఇవాళతో తీరిపో 
యింది. అత ౫: చేతిలో అది వ్రుందో,గాండీవం పట్టున్న నువ్వూ, చక్రం 

పట్టుకున్న నేనూ చావు శిప్పించుకోలేం. అర్జునా దేవతిలతొ సమా 
నుడు కర్హుడు. దే వందుడు అడగ్గానే క వచకుండలాలు కలి, రించి (విక 

ర్కనంచెసి) ఇచ్చేశాడు. అంచేతే అతణి వె కర్వనుడు అన్నారు. 

నీకోసం మిోతీం్మడి అలా చెయ్యక పో తె ఎదు కేవుండదు క రుడిక, కవచ 

కుండలాలతో చెవత్యం వొగొట్టుకుని మానవసామాన్యు డయిపో 

డమూ ఇందదశ క్తి ఇపుడు దగ్గిర లేక పోడమూ -- ఈ రెంటివల్లా ఇక 

అతణ్ణి గెలి చెసావు నువ్వు, వకలవ్యుణ్లే, శిశుపాలుణే, జరాసంధుత్లీ 

&ఒక్రొొొ. క్ర రణే ఒఓక్కక్క-విధంగా నిోేసమే నాశనంచే శాను, వమం టు? 

వాళ్ళు ఇప్పుడు బతికే వ్రుశ్నారనుకో, దుర్యోధనుడు తీప్పకండా 

వాళ్ళని తనిపతుం తెచ్చుకుంటాడు, అవునా? ఆముగ్గురూ వొకశు తే 

ఎవడితిరం గలనడం! అంతేకాదు కిమో శ్రరుడూ,. బకాసురుడ్కూ 

శవైకర్ణన *చ్లానికి చి_ మైన సమర్ధన ఇది. విక ర్తనుడు అంటు నూర్యుడు, 
నూర్యుడి కొడుకు (కర్షుడు) కెకర్ననుడు, 

pe ర. ది 
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హీడించాసురుడూ లాగే భఘుటోత్క చూడూ ధర్మమం కే ద్వేవమూ, 

రోవుమూూ కలవాడు, అపు పాడై 7 వీడి: బ్మపమాదం రావచ్చు. అంచేత 

వాళ్ళలా ఏవూ నాశనం శావడ కు నాఉద్దేశం, రావకొనురుడంత 

వాడు వీడు. ఇస్తాడు చవక పోసే తరవాత చేశే పికి చంపవలిసి 

వచ్చేది. ఇంచే ఇదె నన్యవలిసి న సమయం కాని వడవవలిసింది కాదు. 
మున్నస న్యాలు మోభవడుతూన్నాయి. కశారవసేనలు కలబడుతున్నా యి. 

నువ్వు ఉత్సావాం తేచ్చుళో.:లి” అన్నాడు. 

ధృత రామ్ర)డు ; ఇందశ కి వొః కాకి మాత్రం చంచేసి వెళి 

పోతుందని తెలునుకడా, కర్ణుడికి, అ౫ పెట్టుకుని అర్జునుడి విరాద 

ఎందుకు వెయ్యలేదు! తెగ్నాళ్ళూ వ్యర్థంగా న్ యుద్రంచేశాడూ 

అంట! అర్జునుడు వొక్కడూ అయివోతే కథే అయిపోయీదిక దా! 

అర్జునుడు చస్తే అందరూ చచ్చిన్మఫ్టే. ఇంక ఎవడు బెబ్బలాడ తాడూ 

వాళ్ళలో? ఎంతపని వేశాడూ! కోరి కవ్వించి పిలిచి అయినా అతడి 

మోద శక్తి వేసెయ్యవలిసింది! యుద్దానికి లమ ఇంశే వెళ్ళడమే అర్జు 

నుడ్మివతంక వా! ఎంచేత అలా వూరుకున్నాడో కర్ణుడు! నా 

కుమాళ్ళు దద్దమ్మలు. కర్టుఃి అలా చెయ్యమని చెప్పడానికి వాళ్ళకి 

తోచలేదే అనుకో, నువ్వయినా చెప్పలశేకపోయావా? చేత కానివాడి 

వేతి పండు తెలివైనవాడు చపాయించినట్టు వొడుఫుగా తన్నుకు 

పోయాడు కృమడు, 

సంజయుడు : చెప్పకేం మహారాజా రోజూ రాతిళ్ళు క్ు 

డితో నికుమాళ్ళూ, నేనూ చెపుతూనే పచ్చాం. కర్ణుడూ బాగా 

వినేవాడు. * రేపు అర్జునుణ్ణి చంపేస్తాను శ్రర్తి జేసి” అనేవాడు. 

“అర్జునుడు చస్తే పాండవుల్లో వొక అ పెట్టంశడ తౌడు శ్రీకృమ్లుడు, 

కృష్ణుడే ఈఅనగ్థానికం తా మూలం. అతడే చస్తే అన్ని చల్లపడ 

తాయి. సామాజ్యం మనకే దక్కుతుంది అంత ఇం[దళ క్రి 
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కృష్ణుడిమో టే వెయ్యడం మంచిది”” అనే వాళ్ళం మేం. “క మణ్థా 

అగర్జునుళ్లో ఎవణ్లో వొకడ్లై రేపు తప్పకండా చంపేస్తాను” అనేవాడు 

కర్తుడు, మోసం  మెలిపెకుతూ- అన్ని మాటలూ అయేవీ రాతి. తెల్ల 

కస యుద్ధానికి బయిబ చేనడంతోనే అతడూ భ్ ee 

మేవనా మరచిపో యేవాళ్ళం వ క్రిమాట. తిరిగి రాతి శిబిరానికి 

చేరగా నే జ్ఞాపకంవచ్చేది. మండ కరుచుకునేవాడు కర్షుడు. దీనంత 

టికీ చేవుజే కారణం, జేవుడంశేు ఎక్కొ-డో లేడు (శ్రీకృష్ణుడే. 

వమంయశు, అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు చెపుతూవుస్నప్పుడు సాత్యకి 

అతణ్ణి అడిగాడు “ఇన్నాళ్ళూ కర్ణుడు అర్జునుడిమోద ఇం(దథ క్తి 

ఎంచేత ఇయ్య లేదు! ”” అని, అప్పుడు కృష్ణుడు వమన్నాడో తెలుసా? 

“వాళ్ళ వాళ్ళు రోజూ అచేనూరిపో నేవాళ్ళు. అతడూ అదే నిశ్చ 

యంతో బయలు చే శేవాడు. యుద్ధంలో అడుగుపెళ్షుసరికి అతడూ, 

అతడి వాళ్ళూ అందరూ మరిచిపోయినట్టు చేసేవాణ్ణి చేను మన అర్జు 

నుడికోసం” అన్నాడు. అంతేకాదు, ధృష్టద్యుమ్నుడూ మొద 

లె నవాళ్ళని పిలిచి, అందరిఎదటా సాత్యకితో ఇంకా ఇలా అన్నా 

డతడు “ఇదిగో మోరూ నాతల్లిదండులూ, ఈముల్లో కాలూ తుదకి 

నాపాణాలూ కూడా అర్జునుడికంశే తీకికాదు నాకు. ఇన్నాళ్ళూ 

వున్న బెంగ ఇవాళతో క నగుండెలమిోాద చెయ్యి వేసి 

వోయిగా ఈరా(తి నిదవోతాను” అన్నాడు, అంచేత మవారాజూ, 

ఇదంతా _దెవవిధానం, దీనికోసం విచారించి లాభం లేదు. 

ధృత రాష్ట్రుకు ౩ అవును సంజయా అవును. దైవమే మికు 

(పతికూలంగా వున్నాడు, బ్రంచే లే గడ్డిపరక లాటి భఘుటోత్క._ చుడి 

కోసం అమోఫఘమైన ఇం[దశ క్కి వ్యర్థ మైపోయింది. ఇక మనాళ్ళు 

బతికి బట్టకట్రడం వొటిమాట. ఎంత 'బాదుకుం కేమా(త్రం వంలాభం? 

తరవాత వంజరిగింది! 
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సంజయుడు : ఘటోత్కచుడి చావుతో దిగాలుమనిపోయాడు 

ధర్మ రాజు, కుష్పకూలినట్టు రథంమిోా దచదికిల బడి వోయాడు. దుఃఖంతో 

కన్నీళ్ళు వరదలుకట్లాయతడికి. 

“నువ్వే ఇలా అయితే ఇంకేం చారి?” చప్పున వచ్చి అతశి 

లేవదీస్తూ అన్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు -- “మామూలు వాళ్ళలాగ నువ్వూ 

విచారిస్తూ కూచుంశు నె స్యం యావత్తూ కుంగిపోతుంది. నీమీద 

వున్న మహాభారం మరిచిపోతున్నావు, విజయ మెలా లభిస్తుంది? 

చే. ఉత్సాహం తెచ్చుకో యుద్ధానికి? అని హెచ్చరించాడు. 

“ఘటోత్క_ చుడిలాంటి కొడుకు పోతే కృష్ణా, ఎలా భరిన్తుంది 

గంటె) *” కళ్ళనీళ్ళు జేతులతో తుడు చుకుంటూ ఎత్తుకున్నాడు ధర్న 

రాజు -_ “కామ్యుకవనంలోనూ,  గంధమాదనం వెళ్ళినపూడూ ఎంత 

సహాయంచేశాడూ ! నేనంశేు (పాణంపెన్లే వాడు, గీసినగిరి దాశేవాడు 

కాడు. సవాజబేవుడికంశునూ అతడిమిాడద (వేము నాకు, అలాంటి 

కొడుకు పోయాక గుంజెతరుక్కు.పోకండా ఎలా వుండేది?” 

దుఃఖమంతా కోపంకింద వూరింది. 

“దీనంతటికీ మూలకారణం ఆ కర్లుడు” వురుముతూ మళ్ళీ 

అందుకున్నా డతడు _ “ఆ దుర్మార్గుజే అభిమన్యుడి ధనుస్సు వెనక 

ఇాటున విర గొట్టాడు. వాడే అంతవుందిచే తా అ బాయిని అన్యా 

యంగా చంపించాడు. అప్పుడు జయ[దథుడు దూరంగానే వున్నాడు. 

అయినా అతడిమోా దే పడింది పిడుగు. అతళ్లే అర్జునుడు చంవేశాడు. 

అభిమన్యుడి వాత్యకి (పతీకారమే కా దది. కుమాళ్ళు ఇద్దరి చావుకి 

ఈ కర్టుజే కారణం. అంచేత కృష్ణా, కండలు కండలు కోసెయ్యాలి 

కర్లుణ్ణి. అందాకా శాంతిలేదు నాకు” అంటూ దిగ్గున లేచాడు. 

“నిన్నా ఇవాళా ఆ(చోహికి తోడ్పడ్డ (దోణుత్జి తెగాయ్యాలి. ఆ 

సని భీముడు చేస్తాడు. నేను కర్తున్ని కడముట్టిస్తానూ అని శంఖం 
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పూరించాడు. ధనస్సు సారించాడు. ధం పోనీ అని సారథిని 

హపాచ్చురించాడుం 

ఖం్ట రాజురథం బయలు జేరింది, * “చేశే చంపుతాను క ర్లు? 
అంటూ బయలు దేరాడు మోఅన్నయ్య” తమ రథంమిదికి వచ్చేసి 

అస్తనుడితో అన్నాడు శీకృష్ణుడు _ “చూస్తూ వూరుకోకూడదు 
నం. వది ఆంటూ పగ్గాలు సడిలించాడుం, ధర్మరాజు రథం వెంట 

అర్జునుడిరథం బరుగులు పెట్టెంది. 

“ఐదురోజుల్లో సామా జ్యం వస్తుంది” 

(కోధంతో ముందూ వెనకా కనపడకండా వెళుతున్నాడు ధర్మ 

రాజు, చల్లని చూవులత ఎదురుగసండా (పతక ముయూండు వ్యాసుడు 

పాదాభివందనంచేశాడు ధర్మరాజు. ధర్మమే జయిస్తుంది” దీవిస్తూ 

నెమ్మదిగా అన్నాడు వ్యాసముని యా “ధర్మరాజా, తేడబడకు. ేవేం 

(దుడిళ క్తి అర్జునుణ్ణి చంపడంకోసం సంగహించాడు కర్లుడు, అది అతడి 

దగ్గిర వుందో, ఆ పమాదం అసాధ్య మ యీది. నుటోత్క_చుడి కాలం 

రంపం ఈ సనెపంమిాద కళ్ళుమూూ ణా డతడు. ఇడి మోకుమేలే, 

వాని కీడు కాను. ఆపద రాగండా cl వం ఇలా రశ్నీ చాడా. అంచేత 

ధర్మరాజా, తడబడరు. పేరా సేనాధిపతులూ, రాజులూ, తమ్ముళ్ళూ- 

మూావన్మందిసీ కూర్చుకుని యుద్గంచెయ్యి. సీ(పతాషం (ప్రదర్శించు. 

విచారం విడిచిపెట్టు. ధగ్శం బఎక్క.డవ్రుం కే అక్కడే జయం వృంటుంది. 

సర్వశుభాలూ అక్కడో వుంటాయి. ఐదురోజుల్లో సా(మాజ్యం 

నిన్ను వరిస్తుంది. సంచేవాం లేదు” ఆంటూ సముదాయించి అంత ధ్రాన 
మయాడు. సావథధానుడంయాడు ధర్మ చాజుం 

“ దోణుడిముందు కారవచేన హూణంశో స్తున్నాడు భీముడు” 

థృవ్షద్య్యుమ్ను క్లో హాచ్చరిస్తూ అన్నాడు ధర్మరాజు - “నువ్వు 



(దోణవ ర్య 0 1888 

(దోణుడిపని పట్టించు. అతడి అంతు చూడడానికే అగ్షిలోపుట్టావు. 
ఇంకకు. శిఖండీ మొదలైన పాంచాలకుమాళ్ళుని వెంట వేసుకు వెళ్ళు” 

అన్నాడు. ఇంతలో అతడివెంటవచ్చి, నకులసహా బేవులూ, (దుపద 

మపోరావా వి రాటరాజూ, (గాపదికుమాళ్ళూ, సాత్యకీ, “శీకయ 

రాజులూ రెండుపక్కొ-లా సమావేశము యారు. 

“మిరు యావన నందీ వెళ్ళండి” అందరినీ ఆదేశించాడు ధర 2 

రాజు- “మో వెంట అర్జునుడూ వస్తాడు, ఈ రాతి మళ్ళకండా చంపి 

య్య్యాలి (దోణుక్లి.”” 

తమతమ బలాలతో పాండవయోధులు యావన్నందీ బయలు 

దేరారు. తనసై న్వాలు హపహహచ్చరిస్తూ దారుణంగా ఎదుర్కొన్నాడు 

(దోణుడు అద్భుత మనిపించింది అతడి ఉ త్సాహం, ([బహ్మాండ మైన 

సన్నా హాంచేశాడు దుర్యోధనుడు, 

ఉదయంనించి వకటాకీని యుద్ధం చేస్తున్నారు శైనికులు, రెండు 
వేపుల వాళ్ళూ దగఎత్వి తూలిపోతున్నా రు. అందులో ముఖ్యంగా 

స్నీసెనికులు దప్పికతోనూూ, న్నిదముత్తుతోనూ కాలు కదవలేని స్థితికి 
వచ్చారు. యావన్శందికీ ఆమూశుజాముల రాత్రీ వెయ్యి రా తిళ్ళులా 

అనిపించింది. కేవలం తమ ధర ఇం తాము నిర్వహించడానికి వమూ(తం 

పోరాడుతున్నారు వాళ్ళు. నిదమైకంతో దివిటీల వాళ్ళు డివిటీలలో 

నెపోయక కళ్ళు కేలేశారు. మినుకుమిసుకు మంటున్నాయి దివిటీలు. 

చీకట్టు చేరుకుంటున్నాయి. కునుకుపాట్లుపడుతూ ఆయుధాలు వేస్తు 

న్నారు కొందరు. వాహానాలు ఎటులాక్కు-పో లే అటు పోతున్నారు 

భొందరు. ఊగుతూ జోగుతూ తమవాళ్ళనే పొడిచేస్తున్నారు కొందరు. 

ఇలా అడ్డదిడ్డంగా తయారెన “సెన్యాలు పరికించాడు అర్జునుడు, 

“యావన్గందీ న్మదవల్ల అలిసిపోయారు? ఉభయనేనల్నీ 

సంబోధిస్తూ అన్నాడతీడు -“ ఈమత్తుకా స్త వొదిలేదాకా రణస్థలం 
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1884 వ్యావవారికాం(ధథనుహాభారతేం 

లోనే అందరూ ని(ద్రపొండి, చందోదయమయాక తిరిగీ యుద్ధం 

చేద్దురుగాని” అన్నాడు, 

ఎంతో అంత సంతోషించారు మన సైనికులు. కొర, దుఖ్శా 

ననుల అశనువుతి తీసుకుని ఎక్కొ-డివాళ్ళు అక్కడ విశ్రమించారు. అరు 

నుడీ ధర్మభా వానికి దేవతలూ మెచ్చుకున్నారు. 

“అర్జునా, చల్లనితం(డివి. బతికించావు. చేవతలు నీకోర్కె_లు 

నెరవేరుస్తారు” అంటూ ఎన్నోవిధాల అర్జునుణ్ణి దీవించారు కౌరవ 

మెనికులు. అతక్లి పొగుడుతూ వోయిగా నిదపోయారు, రతిపార 

వక్యంతో పడుచుభార్యల _స్తనాలమిద _ వొరిగిన భర్తలలాగ 
యుద్ధంలో అలిసిపోయి వనుగులకుంభస్థలాలమిాద వాలిపోయారు 

యోధులు. రాతులు గు రాలమీ జే నిదపోయారు. రథాలవాళ్ళు 

రథాలమిీా బే నిద్రపోయారు. పదాతులు నేలమాద వొళ్ళు వాల్చారు. 

చం[దోదయ మయింది. కలవ ేకులికి మెరుగు పెట్టడానికి చేసిన 

పాదరనం వుండలా వుంది చందబింబం. ఉదయపర్వతంమిోద చిగురు 

గుత్తులతో వున్న కల్పవృశుంలా/పూ వుంది, తూర్పుసము[దందగ్గిర 

ఎ(రటి పగజాల పెరలాగూ వుంది. మెల్లి మెల్లిగా ఉదయించి అంత 

కంత కీ అధికమివుతూ ఆకాశం మిదికి వచ్చింది చం(దబింబం. దళ 

దిశలూ తెల్ల వారాయి దాంతో. 

అటు పాండవసేన్కా ఇటు కౌరవనేనా -- ఉఛభయనేనలూ మేలు 

కున్నాయి; యుద్ధానికి సిద్ద పడాయి, దుర్యోధనుడు (దోణాచా 

ర్యులు దగ్గిరికి వెళ్ళాడు అత్రి ఇంత వాడివీ, అంతనాడివీ అని ఫౌగి 

డాదు. అతడి అస్త్ర ఏిర్ణమూా ఆతడి శార్యమూ ఇంతా అంతా 

కాదని ఆకాఠతానికి ఎ తేశాడు. “పంత వాడివి నీకాలినోటికె నా 

సరితూగని వాళ్ళని 'పెద్దచేసుకుని, శిష్యులని వక్ష పాతంవల్ల వాళ్ళని 



(దో జఇపర్వ ౦ 1885 

ఉవేవ్సీస్తున్నావు. ఇదంతా నాభాగ్యం కాకపోతే ఏమిటి మరి! 
అన్నాకు చివర, 

“అవను” చీదరించుకుంటూ అన్నాడు (దోణుడు - “చిష్యు 

డని మన్నించే చేవేందుడు ఖాండవం వొదులుకున్నాడు శివ్యుడని 

మన్నించే ఘోవయా తలో గంధర్వుడు చిత సేనుడు పట్టుకపోతున్న 

నిన్ను వొదిలేశాడు, అతడు రాగానే, శిష్యుడని మన్నించే నివాత కవ 

చులూ కాల శేయులూ (పాణాలు వొదిలారు. ఎందుకూ ఈ ఆలునీ 

చూూలునీ పొందని పాడునూటలు[ 

“నువు? అర్జునుడితో" చాల తేవం"టే చాల లేనట్టు వూరుకో” 

క ఖ్భె్యరచేసి కస్సుమన్నాడు దుగ్యోధనమహో రాజుోవదో కొంతమం 

దిని వేసుకుని, నువ్వు గెలవగల వాళ్ళమిదికి వెళ్ళు, నేనూ దుళ్ళాస 

నుడూ, శరక్రునీ, కర్లుడూ అర్జునుడి ఆంతు మాసాం. ఎసి నష్టం రెండు 

భాగాలు చేసుకుని రెండు దిక్కులా ముట్టడిస్తాం” అన్నాడు. 

“అ బేభేవయినమాటి” నవ్వుతూ అందుకున్నాడు (దోణుడు- 
“తప్పకండా అంతుచూడండి. వెళ్ళండి. తినదగిందంతా తిన్నావు. 

కట్టదగిందందా కోట్టావు. పెట్టదగిందం తా పెట్టావు, (వపంచంలోవున్న 

భోగాలన్నీ అనుభవించావు. ఇక మిగిలింది వముంది? రవం తాభయ 

మక్క_ర లేదు, వెళ్ళు. క్లబడు అర్జునుడమిో ద)” అంటూ వాంచఛచాలం 

చేనమిోాదికీ చ్యరున రథం పరిగెత్తించాడు (దోణుడు. ఆవేకువజాము 

వెన్నెలలో అపూర్వమైన యుద్ధం జరిగింది, 

తూరుపు ఎరుపెక్కి-౦ది. 

“శెండుదిక్కులా దంజెత్హివచ్చాయి కౌరవసేనలు, వీటిని 

దాపలెట్టి తరమాలి” అర్జునుళ్షి "హెచ్చరించాడు (శీకృష్ణుడు. 
“కానీ” అన్నాడు అర్జునుడు, అన్నమే రథంనడిపాడు (శ్రీకృష్ణుడు. 

భీముడూ ఉ త్సావామైనమాటలతో పురెక్కించాడు అర్జునుణ్ణి, దుర్యో 
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ధనుశ్యూ దుత్శాసనుడూ, శకుని, కర్ణుడూ రెండుదిక్కు-లా అర్జునుక్లో 

ఆ(కమించారు. ఎడా శెంవీ లేకండా ఎడా పెడా కురికించారు. అందరికీ 

అన్ని రూపులయి ఇటూ అటూ యుద్ధం చే కాడు అర్జునుడు. కౌరవ 

పాండవసేనలు రెండూ రెండుసము[దాలు కలబడినట్టు కలబడ్డాయి. 

ద్రోణుడు విరాటరాజునీ (దుపదమహారాజునీ చంసేకొడు 

వ్యూహంలో నిలబడ లేదు _దోణాచార్యులు. ఒక్కడూ ఈ త్ర 

రంగా శ(తునులమోదకి తరుముకు వెళ్ళాడు. అతణ్లిచూసి, పెద్దపులిని 

చరాసిన లేళ్ళలా గడగడలాడారు పాండవసెనికులు, అలా తెగించి 

వెళ్ళి అక్కడి వాళ్ళని యుద్ధానికి కవ్వించా డతడు. దానికి నిచ్చెరపో 

యారు కొందరు. కొందరు గుడైరచేశారు. ధ్రైర్యం తెచ్చుకుని వురక 
బోయారు కొందరు, చితంగా చూశారు కొందరు, 

వ రాటరాజూ [(దుపదమహో రాజూ, అతడిమునవంలు ముగ్గురూ, 

కేకయ రాజులూ సేనలతో | దోణుణి చుటుముట్లారు. (పభయరు(దుడి రై కొత “సెటోాటి 
అవతారం ఎతోడు (దోణాచార్యులు, మత్స్య, చేది సేవల్లో ఎంతో 

మందిని లిప్పలమోడద దుళ్ళగొ క్షుశాడు, (దుపదుడి మనవంలం ముగ్గురినీ 

వూడ్చేళాడు. కాడలు తుంచేసిన పద్భ్మల్లాగ, శేక్రయుల పీకలు 

కోసేసి, శిరస్సులు తూలగొట్టాడు, 

“దింక, ఎప్పుడూ? మన పొరువం ?” అంటూ విరాట గాజూ, 

(దుబదమహో రాజూ (దోణుడిమిోచదికి వురి కారు. ఇద్దరూ దారుణ 

మైన చాణాలు కురిపించారు. వాళ్ళు వేసిన బాణాలన్నీ తుక్కుకింద 

కొకు కొడు (దోణుడు. వాడీవాడి బాణాలు వేసి ఇద్దరి ధనుస్సులూ 

నరికేశొడు. మండిపడి పడి తోమరాలు విసి రాడు విరాటరాజు. కాల 

నర్న౭లాంటి శ్రి (వయోాగించాడు (దుపదుడు. తోమరాలూ శ్రీ, 
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తుక్కు_కింద క క్రు నాన (కోణాచార్యులు. శెండేకెండు వెడల్పాటి 

బాణాలు తీశా డతడు, (దుపదుడితలా, విరాటరాజుతలా నరికి పాకే 

వాడు. (క్రోధం5ోనూ, దుఃఖంతోనూ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయాడు 

ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

“(దోణుక్లి చంపు తాను. తప్పి కేకులా చారభర్మాలు తప్పి నకు”? 

అంటూ పదివుందీ విన్ను (పతిజ్ఞ చేతా డతడు. పెద్ద పాంచాల 

సైన్యంతో (దోణుడిమోదికి తుఫానులాశ తరుముకు వెళ్ళాడు. దుర్యో 

ధనుడూ, కర్ణుడూ, శ్రకుసి (చోణుడికి కాప్రుగా బయలు చే రారు. ధ్భృష్ట 

ద్యుమ్ము క్లో అడ్డుకున్నారు; ఘోరంగా పోరాడారు, 

“(పతిజ్ఞచేసీ పస్తాయిస్తావేం? ” దారిలోనే చిక్కడిపోయ్యి 

ద్రోణుడి మదికి వెళ్ళలేక ముందూ వెనక లన్రుతూన్న ధృష్టద్యుమ్ను 

డికీ ఉపారిస్తూ వురిమాడు భీముకు - “*తండిని చంపిన వాళ్లో తరిమి 

కొట్లు. ఇదిగో నేరు నీవెనకవున్నానూ అంటూ నిప్పులు కక్కుతూ 

పిడుగులాగ తరుముకు వచ్చాడు, తనవాళ్ళని దుర్యోధనుడు పాచ్చ 

రించాడు. కనీ వినీ ఎరగని దొమి్నుయుద్ధం జరిగిపోయింది. 

పదిహేనోరో జు 

కరక రా పొద్దు పొడిచింది. ఉభయ సేనలూ కాలకృ త్యాలు 

తీర్చుకుని మళ్ళి యుద్దానికి సిద్ధ పడ్డాయి. ఎండ వేడీ రాతి అలజడీ, 

ఆకలీ- ఈఅన్నిటితో అందరి శరీ రాలూ పట్టుతప్పి పోతున్నట్టున్నాయిం 
అందరి మొపహోలూ గోక్కు_పోయాయి. అయినా ఉభయ పశ్తూల్లోనూ 

పొరువంమా(తం తగినవాడు లేడు. 

ఉభయసేనలూ వుప్పెనలా వుప్పొంగాయి. ఉ తృాహంతోనూ 

ఉ( బేకంతోనూ వొక దానితో వొళటిక లబడ్డాయి, ఎక కాడ లేని ధూళీ 

శీగిండి. గడిచినరా (తి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిందా అన్నంత చీకటి కమ్ము 
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వాడు శిష్యుడుం శర్చడవునిమిరిచిన శిష్యుడు |! * లోలోపల మెచ్చు 

కుంటూ. యుద్ధం చేశాడు _దోణాచార్యులు. 

“చ్చిన్సడే శెండురూపాలతో వచ్చి పోరాడుతున్నట్టుంది” 

ని చ్చెరపోతూ మెచ్చుకున్నారు చేవతలు. 

ఉన్నట్టుండి న. (బహ్మ్మస్ర్రం తీశాడు (దోణుడు, మంత 

పూర్వకంగా వింటినారితో సంధించా.'స, కొండలు వూగాయి. భూమి 

వణికింది. సము[దాలు నంవ్షో భించాయిం అగ్గిగాడుపులు పీశాయి. చేవ 

తలు భయ భాంతుల చూరు. ఉభయసేనాలూ గడగడలాడాయి, 

(బ్రహ్మాస్త్రం (ప యోాగించాడు (దోణుడు. కదలని మేరువులా 

నిలబడ్డాడు అర్జునుడు. వదో వేడుకలా చూశాడు చొన్నిి, (బ్రహ్మో స్రుం 

(బహ్మ్మామ్రంతోచే ఇమే చల్ల బెశు పాడు, అదిగో అలా గెలుపూ 

వోటమి లేకండా గురువూ శిష్యుడూ పోరాడారు. దొమిాియుద్ధం 

జరుగుతోంది కనక పాంచాల సేనమిగకి (దోణుడూ కౌరవనేనమిదికి 

అక్టునుడూ తప్పుకున్నారు. 

ధృష్టద్యుమ్ను డితో దుశ్శాసనుడు వోడిపోయాడు ధృష్టద్యు 

మ్నుడు (దోణుడితో కలబడ్డా ను, నకులసహాబేవులు అతడితో కలి 

శారు, కృతవర్మా, దుర్యోభ నుడి తమ్ములు ముగ్గురూ వాళ్ళని అడ్డు 

కున్నారు. దారుణంగా అందుకుంది తరం మవారాజా, ఉ త్రములూ 

బుద్ధిమంతులూ అయిన ఉభయపశూల రాజులూ స్యర్ల మే లత్యుంగా 

పెట్టుకుని యుద్ధం చేశారు. అడ్డుమొనల కర్లీ భాణాలు కానీ, విషంపులి 

మిన నాలీకాస్తాలుకానీ, ఎముకల్లో దూసుకుపోయే వస్తు కా, సాలు కానీ 

ముళ్ళముళ్ళ కపిశా(స్తాలుకానీ, అవుకొమ్ముతోనూ, వనుగు దంతం 
తోనూ చేసినవపీ, పూతికంపుకొడుతున్న వీ, వంకరటింకర గా వెళ్ళేవీ - 

ఇలాంటి కుటిలాస్తాలు కానీ వొక్క డూ వెయ్య లేదు, 
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నీముగ్గురు కొడుకులూ, కృతవర్శా -- ఈనలుగురూ నకుల 

నహ బేవులతో ఇెరో ఇద్దరయి పోరాడారు. దునోథనుడూ, సాత్యకీ 

కల బడ్లారు. సాత్యకి దుర్యోధ నులు చిన్న నాటి స్నే పాతులు; సహో ధ్యా 

యులు, శరీరాలు వేరు కాని మనస్సులు వొకటిగా వుండేవాళ్ళు 
అప్పుడు. అవన్నీ ఇద్దరూ వొకసారి చెవ్వుకున్నారు. “ధర్మం ఎంత 

నిష్టురమైందీ! ”” అంటూనొచ్చుకున్నా రు, తుదకి వొకరివిూద వొకరు 

బాణాలు గుప్పించుకున్నా రుం 

సాత్యకి దుర్యోధనుడి నిల్లు విరిచేశాడు. వాడివాడిబాణాలు 

నాటించాడు. తేసి తప్పుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. అలసటతీర్చుకుని 

మళ్ళీ వెళ్ళికలబశ్జాడు. సాత్యకిది సై చెయ్యికావడం చూసి, క్టుడు 
రాజుకి సాయం వెళ్ళాడు. భీముడు అకశ్ణి అడ్డుకున్నాడు. బాణంమిాద 

చాణం తగిలించాడు. అవన్నీ ఇళ్లు కొన్లేశాడు కర్షుడు. నవ్వుతూ 

భీముడి సారథిని జుమాలుమనివించాడు. అతడి విల్లు నరికేశాడు. 

పిడుగులాటి గదతీశాడు భీముడు. తిప్పిలిక్సి దబాలున విసిరాడు, 
బెబ్బతో గుండబిపోయింది కర్లుకిరథం. అతడి సారథీ శారుమనిపో 

యాడు. అయితే కర్లుడుమా(త్రం కాలు కదపలేదు. వరసపెట్టి 

బాణాలు వేస్తూ నేవున్నాడు. చతురంగబలాలు మధ్య పడ్డాయి. మత్స్య 

సేన రెచ్చగొట్లి ధర్మరాజు (దోణుడితట్టు తరుముకు వెళ్ళాడు, 

మధ్యాహ్న మయింది. 

6 దోణుడు పొంచాల సేన పా లేస్తున్నాడు” నకులసవా జేవులూ, 

భీముడూ అగ్జునుడిదిక్కు. కేక లు వేశారు - “ఎలాఅయినా ఈకౌరవ నేన 
చీల్చెయ్యి నువు? అక్క-డిసేనే చాలు మనది, [దోణుడిపని పట్టడా 

నికి” అంటూ ముగ్గురూ (దోణుడి కేసి రథాలుపరి గ తృింఛచారు, ఎంత 

సేనవచ్చినా అంత సేనా అంతంచేసేస్తున్నాడు ఆచార్యులు, ఆకలితో 

వున్న సింహూంలాగ. 
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ధర్మరాజూ భీమాడూ, నకులసవా బేవులూ వొకదగ్గిర చేరారు. 

తమలో తాము ఇలా అనుకున్నారు: భయంకరంగా చే(కుగిపోతు 

న్నాడు ఇవాళ (దోణుడు. వనుగులు చంపేస్తున్నాడు. గు(రాలు 

కరాల్చేస్తున్నాడు. రథాలు విరిచేస్తున్నాడు. వదాతుల్ని పాళలేస్తు 

న్నాడు. రకంలో ముంచెత్తుతున్నా డు. యోధుల కండలు చెక్కే 

స్తున్నాడు: మదకి మనల్నీ వూడ్చేస్తాడు, ఇతక్లి నిలవరించడం ఎవ్వ 

డికీ సాధ్యంకాదు, గురువు అని ధర్శం విచారిస్తున్నాడు అర్జునుడు. 
తెగించకండా వూరుకుంటున్నా డు. తస్పూకుంటున్నా దు, వందారి ? ” 

దూరంనించే వాళ్ళవైఖరి కనిపెశ్లేశాడు (శ్రీకృష్ణుడు. చర 
చరా అక్కడికే రథం తోలుకుపోయి అన్నాడు: “యుద్ధంలో 

జేవతలూ చానవులూ ఎవ్వనై నా సే, ఈమ వోర్ముణి గెలవలేరు. 

దీనికి వొకే ఉపాయముంది మందు. చెపుతాను, వినండి. “కొడుకు 

చచ్చిపోయాడు అని వింశు ఆయుధాలు వొదిలేస్తాడతీదడు. కొయ్య 

బారిపోతాడు. అదిగో అప్పుడూ అతణ్ణి చంపెయ్యవచ్చు. ఇది 

తప్పి తే మరో ఉపాయం లేదు, అంచేత “అకతామ చచ్చాడు 

అని ఎవైనా అతడితో ఇప్పాలి ఇప్పుడు. కనుచావు మేర కనపడ 

కంణా ఆకట్టు యుద్ధం చేస్తున్నాడు తంతాను అతడు వున్నదీ లేనిదీ 

అవగతం కావడం అ సాధ్యం (దోణుడికి*” 

అక్క-డీ వాళ్ళం తా బా/సందం కే కాగసందన్నా రు. ఒక్క అర్హు 

నుడుమా(తేం వొప్పుకో లేదు. తటపటాయిస్తూ ధర్మనం బేవాంలో 

పడిపోయాడు ధర్మరాజు, 

ఇంతలో మాలవరాజు ల్రం[దవర శ పట్టపుకేనుగు ౫ ౫దణతో బాది 

చంపేశాడు భీముడు. చానిచేరు అశ్య నైవ. ఆ మివ పెట్టి భీముడు 

(ద్రోణుడి దగ్గిరికి పరిగెత్తాడు. “అశ్వ శాన చచ్చిపోయాడు” ఆని 
గట్టిగా అరి చాడ, 
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తుళ్ళిపడ్డాడు (ద్రోణుడు. గుంజి జల్లుముని చెదిరిపోయింది. 
అయితే అంతలో నే ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు, కొడుకు అ (స్తు వీర్యమూ, 

క క్కిసామనర్థ్యాలూ తేలుచుకున్నాడు. భీముడిమాట పెడ చెవిని పెట్టాడు. 

చలనం లేకండా ధృవ్షద్యుమ్ను డితో పోరాడాడు. విడుపూ విరామం 

లేకండా వేలువేలు బాణాలు గుప్పించాడు. అడ్డు వచ్చిన పాతిక మంది 

పాంచాలం రథికుల్ని పాతేశాడు. మత్స్య బేశంసేనలో వురికి ఐదు 
వందల రథాలూ వదివేల వనుగులూ, పదివేల గు్యురాలూ కూల్చే 

వాడు, సూటిగా రాజులమిదికి పరిగి తౌడు, 

అప్పుడు విశ్వామితుడూ, జమదన్నీ భరద్వాజుడూ కళశ్య 

పుడూూ వసిష్టుడూ మొదలైన మునులు ( నోణుడి దగ్గిరికి వచ్చారు* 

“(దోణాచా ర్యా, నువ్ర్యు బౌవా డివి, వేదాలూ, వేదాంగాలూ తెలి 

సిన వాడివి. యుద్ధం ధర్మం కాదు సీకు, ఇంతవరకూ చేసిం చేదోచేశావుం 

కాలం తీరిపోయింది, ఇక యుద్దం బాలించడం, మంచిది. మూవూట 

విను ఆయుధాలు వొది లెయ్యి. శాంతి పొందు” అని అంతన్గాన 

మయారు. 

మునులమాటలూ, భీముడి పలుకులూ ఊహించుకున్నాడు 

(దోణుడు, తలెత్తి చూసేసరికి ఎదురుగుండా ధృష్టద్యుమ్నుడు కని 
పించాడు. మనసు చలించింది. దుఃఖం పొర్వుకువచ్చింది. ఖొడుకు 

నిజంగా చచ్చాడో బతి కేవున్నాడో ? ధర్శరాజువల్ల నిజం తెలుస్తుంది 

అంటూ అతశ్హై అడిగాడు. క్ష 

అశ్వతాము చచ్చాడు ఏనుగు 
థి 

శ పాణం రశ్షీంచుకోవలసి వచ్చనప్పూడు అ'బద్ధమాడి తే తప్పు 

లేదు” ధర్మరాజుని తొందరచేస్తూ (ప్రపహోధించాడు శ్రీకృష్ణుడు వ 

“ద్పిద్రినో ఈలఅప రాహ్హం (దోణుడు యుద్ధం చేస్తే వొకవిట్టయినా మిగ 
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లదు మనసేన, ఇందుళో కిపరంత అబద్ధం లేదు, నమ్ము. మమ్ముల్ని 

ఇతడి పాలు చేసెయ్యకు. కాపాడు. అనూ, “అశ్వద్ధామ చచ్చాడు” 

అను” అంటూ ముందుకి తోశాడు, 

“ఇందాక కృష్ణుడు ఇెప్పినవ్వుడే నామనస్సులోవుంది ఆమాట 

అన్నగారికి వొత్తిచెప్పాదు భీముడు _ “ఇంతలో ఇ్రం(ద వర్ణ ఏనుగు 

అశ్వ త్రైామ నాచేత చచ్చింది. అది నెపంపెట్టి “అశ్వన్రైామ చచ్చాడు? 

అని చెప్పాను. గతుక్కు_మనిపోయి అంతలో నే జబ్దుకున్నా డాయన, 

నామాట సమ్మ లేదు. అందుకని నిన్ను అడుగుతున్నాడు, నీమేలు 

కోసమే చెపుతున్నాడు లీ శ్రైకృష్ణుడు. కాదసకు. అశ్వ ళ్టైామ చచ్చా 

డను. నీమాట నమ్ము తా డతడు, నమ్మి, యుద్ధం చెయ్యడానికి చెయ్యా 

డక చెడ తాడు” అన్నాడు. 

తమ్ముడిమూటా, కృృముడీమాటా గుండెల్లో పట్టాయి ధర్మ 

రాజుకి. అసలు అది అలాగే జరగనలసీ వుంది. అంచేత తలవూపాడు 

ధర్మరాజు, యుద్దం గెలనాలన్న తమకం అబద్ధ మన్న భయం తిగ్గిం 

చింది. దాంతో అనుమానం వొదిలేవొడు. 

“అశ్వతామ చచ్చాడు” స్పష్షంగా వొత్తి (_దోణుడితో 
థి లు —2 

అన్నాడు ధర్మరాజు. తరవాత “ఏనుగు * అని మెల్లిగా అన్నాడు, 

(దోణుడికి విన పడకండా. 

మవా రాజూ, ఆశ్చర్యం! అంతవరకూ నేలకి బెత్తెడు ఎత్తుగా 

నడుస్తూవుండే (దోణుడి రథచ( కాలు యుద్ధంలో అపజయం సూచిస్తూ 

చప్పున నేలకి తాకుతూ నడిచాయి, దాంతోనే అనుకున్నాడు 
(దోణుకు పాండవులికి తాను (దోవాంచేశాననీ; అందుకనే మునీశర్లు 
అలా చెప్పారనీ. “అలా కాకపోతే ఈఅపశకున మేమిటి? ”” 
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దోణవధ 

ధర్మరాజు చెప్పడంతో చే అశ్వశ్రామ చావు నిజమే అని 

నమ్మాడు (దోణుడు, రణో(బేకం వాదిలేశాడు. ధృష్టద్యుమ్నుడి 
మోద దృష్టినిలిపి, దిస్సపోయి వుండిపోయాడు. దుఃఖంతో [మతి ె ది 

రింది. చలనంలేకండా దీనంగా వొంగిపోయాడు, (దోణవధకోస మే 

(ద్రుపదుడి వళోమకుండంలో పుట్టాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. అంపవాన 

కురిపిస్తూ ఉ(గమూ ర్తిలా వురికా డతీడు, అగ్నిజ్యాలలాటి ఘోరమైన 

బాణం ధనుస్సుకి తొడిగాడు. గూడుకట్టిన సూర్యబింబం ఎలావుం 

టుంది మధ్య, అదిగో అలా అవుపడింది చకా కారంగావున్న ధనుస్సు 
మధ్య బాణం. ఆ ఉగ బాణం చూసి, (దోణుడికాలం తీరపోయింద నే 

వొణికిపోయారు సెనికులుం 

యుద్రానికీ వునసువొప్పడంలేదు (దోణుడికి. అయినాసవాజ తేజ 

కాలిక నక శ(తువు ఎదురుగుండా రోవుంచూకిస్తూనవుం'కే సహించ లేక 
పోయాడతడు, ధనుస్సుని దివ్యాస్తాలు సంధింఇవాడుం అమి తే అవి అతడి 

మాట వినలేదు. అంగిరసుడిచ్చిన ధనుస్సుతీశాడు. గట్టిగట్రి చాణాలు 

ధృష్టద్యుమ్ను డిమోద వేశాడు. అతడు వేసిన బాణాలు నరికాడు. అతడి 

ఎట్లావిరిచేశాడు. మరోవిల్లు అందుకున్నాడు ధృప్పద్యుమ్నుడుం 

(దోణుడిగుంజెలమిోాద దారుణమైన చాణాలుతగిలించాడుం, ఒక్కు-తణం 

జుమాలుమన్నాడు (దోణుడు. ఆజ తృరక్ష ణంలో జల్లుకున్నాడు. వెడ 

ల్పాటి బాణం వేసి మళ్ళీ ధృష్టద్యుమ్నుుడిధనుస్సు నరికాడు. అతడి రథం 

మిదికి రథం వురికించాడు. నొగానొగా రాపాడించాడు, (దోణుడి ఎ(ర్ర 

గు(రాలు, ధృవ్రద్యుమ్నుడి పారాతవర్ధంగు.రాలతో కలిసి మెరుపు 

మేఘాల్లా అవుపిం చాయి. ధృష్టద్యుమ్నుడి రథంకట్టూ, చ(కంకట్టూ, 

ఇరుసుకట్లూా తెగగొశ్లేశాను (దోణుడు, జెండావఎగరగొట్లాడు, (ప్రమా 
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డంలో పడిపోయి గదడఎత్తాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. ఆదిన్నీ కొశ్షైశాడు 

(దోణుడు. వందచం[దులు చెక్కిన డాలూ, దారుణమైన క్షత్తీ పట్టుకి 

లేచాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. తనరథం ఇరుసుమోంచి (దోణుడి నొగ 

మిదికి వురికాశు. అతడి గుండెలు గురిచూస్తూ, వొకపూడు నొగ 

కబ్టువగ్గిరా, వొకష్పూతు నోగలమోాద్యా వౌకప్పుడు గురాల వీపుల 

మోొదా తిరుగుతూ, ఎరకోసం తిఎగిన డేగలాగ వుంకించాడు. 

ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయాడు |దోణుడు. చప్పున శ క్తి(పయో 

గించాను, ధృవ్యద్యుమ్న్నుడే గు; నాలు చం వేశాడు. అతడి రథంనించి 

తనరథం తవ్వించాడు: (పళయయముడిలా అయిపోయాడు ధ్భష్ష 

ద్యుమ్నుడు, కల్తీ, జాలా ఎ త్రి (దోణుడిమోాద వాలాడు పాం 

మాద వాలిన గరుత్మంతుడిలా ౪. (వోణుళ్లో తుది దెబ్బ క్రొశ్లేద్దామనే 

అతడు అలా వురికాడు. కత్తీ డాలూ ఉ(ద్బాంతమూ, ఆవిద్ధనుగా, 

ఆస్లుతమూ, (పవృ త్సేమూ, పరివృ త్తమూూ, నివృ త్తమూ, సంపాతమూ, 

సముదీర్ల మూ భారతీచనూ, శకొళికమూూ, సాత(మూూా మొదలైన 

ఇరవై. కతి దాట్లతో అద్భుతంగా విజ్బంభీంచాడు, 

నబ చా జానెడేసిపొడవు బాణాలు వేలు వేలు గుప్పించాడు 

(దోణుడు, శ్యతువు దగ్గిర సావచ్చి, మాదపడ్డపూడు మరోఆయుధం 

ఉపయోగించడానికి ఏలులేనప్పూశు వేయవలిసిన బాణా లవి, ఈజేనె 

జేసి బాణాలు (దోణుకిదగ్గి రా, కృపాచార్యుల దగ్గిరా; అశ్వ జామ 

దగ్గిరా కర్ట్ణుడిదగ్గి రా, అర్జునుడిదగ్గి రా (వద్యుమ్నుడిదగ్గిరా, సాత్యకి 

దగ్గిరా మాత్రమే వున్నాయి అభిమన్యుడిదగ్గ రా వుండేవి. అంతే. 

మరెవ్వరి దగ్గిరా లేవు. 

అలా జానెడేసి బాణాలు కొట్టి ధృష్టద్యుమ్నుడి డాలూ) కతీ 

కొశుశాడు (దోణుడు, అతడు మోదికి రాకండా తరిమేశాడు, ఘోర 
మైన భాణమొుకటి ధనుస్సుకి తొడిగి అతడి కంఠానికి గురి పెట్టాడు, 



(దో ణవ ర్య 6 1897 

పక్కనే కృపాణార్యులతోనూ, కర్ణ, కృతవర్శలతోనూ 
యుద్ధంచేస్తున్నా డు సాత్యకి. ఇటు చూశాడు. తేటుక్కున పది 

బాణాలు వేసి (దోణుణ్రి కొట్టాడు. అంతలోనే అమాంతంగా వచ్చాడు 

భీముడు, (దోణుడి పాలబడకండా ధృష్టద్యుమ్న్నుణ్లె ప్టకుపోయాడుం 

“శ ప్పృక్పుపోయావు, బో” అన్నాడు (దోణుడు. ఎప్పటిలాగే 

గుండెల్లో దుఃఖం రగిలింది, దాంతో కదలకండా వుండిపోయా డతడు. 

మహోరాజా, అలా నాలుగు పగళ్ళూ, వొకరా(తీ, అయిదో 

రోజు ఇర్నవె గడియలూ యుద్దంచే శాడు (దోణాణచార్యులు. ఇరవై వేల 

మందిని హతవాంర్బాడు. మహారణ్యం మండబెట్టి చల్తారిపోయిన 

మహోగ్నివహో(తంలాగ పాండవనేన వీనుగుపెంటచేసి వూరుకున్నాడు, 

యుద్దంమిాద మరి మనసులేదు. శాంతిపొండిన చిత్తంతో తనసేన 

దిక్కు. చూ నాడు. 

“ఓకర్లా! ఓకృపా |! ఓదుర్యోధనా! వినండి” అని గొంతెత్తి 

వీలిచాడు-- “నాచేతనయినంత నేను చేశాను. ఇక నిళ్చింతగా సద్దతికి 

పోవాలని, ధనుస్పూ కణాలు వొదిలేస్తున్నాను. ఇటుపై ని తెలివి తేట 

లతో మాపని మూరు చూనుకోండి అని ధనుస్పూ, బాణాలూ 

పడేశాడు. అన్ర్రసన్యాసంచేసి రథంమోదచదికిలబడిపోయాడు. నిమి 

లిశనే,తాలతో పరిపూర్ణమైన యోగసమాధిలో కూచున్నాడు, 

కత్తిపట్టుకుని కాళ్ళవడితో పరిగాత్తుకు వచ్చాడు ధృష్టద్యు 

మ్నుడు. అప్పటికే (పాణాలు వొదిలేశాడు (దోణాచార్యులు. తేజ 

శరీరంతో పై కిపోయి పరమస్థానం చేరుకున్నాడు.  ఆపుణ్యపురువుడి 

తేజశ్ళరీరం చేను చూశాను. కృష్ణుడు చూశాడు. అర్జునుడూ, 

ధర్మరాజూ, కృపాచార్యులూ 'గూ+శారు. మా అయిదుగురం తప్ప 

వురిన్వరూ చూడలేదు. జేవతలువరాసి సంతోషించారు. 



1898 వ్యావవోరి కాం(ధమపహాఖోరతం 

ఉభయసెన్యాలూ పోహాకారాలు వేశాయి... వరిగెత్తుకు 

వచ్చి ధృష్టద్యుమ్నుడు (దోణుకి రథం మిదికి వురికాడు. రుద్రు 

డయిపోయి చప్పున (దోణుడి జుత్తు ఎడ మచేతో పట్టుకున్నాడు. 

“ఆనా, ఆగూి” అంటూ పరిగెత్తుకు వస్తూనే వున్నాడు అర్జునుడు, 

వద్దూ వద్దూ” అని అరుస్తూనే వున్నాడు ధర్మరాజు = (దోణుడి వీక 

నరికేశాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. మొంజెం కిందతో సేశొడు. సింహా 

నాదంవేసి శిరస్సు కౌరవనేనమధ్యకి విసిరేశాడు. 

మవాగాజూ, నీ దుగాలోచనవళ్లే శతవృద్ద్గు (దోణాచార్యులు 

తెగిలోయాడు. ఆయన పడిపోడంతోనే ఇశేముంది, పాండవజేనలు 

మరింత పే శుగిపోయాయి. బెదిరిపోయి 'చెడిరిపోయి, 'కొరవచేనలు 

క -కావీకలయిపోయాయి. మొహోలు దించుకున్నారు మనయోధులు, 

దిగాలుమనిపోయి, వాళ్ళణశోకూడా వెనక్కి. తిరిగారు సీకుమాళ్ళు. 

గురాలూ, వనుగులూ ముందు పెట్టుకు నడుస్తూ దురో్యోధనుడూూ, 

దుశ్శాసనుడూ, కృపాచార్యులూ) కర్టుడూ, కృత వర్మా, శల్యుడూ 

ఉసూరు ఉసూరుమన్నారు. 

“ఎెంతపనయిపోయిందీ!ి? 

“ఇంకేముంది 1” 

“ఏమిటి చా రిక 2” 

కఏం చెయ్యడం (25 

“దీనికి అంత మెక్కడ ? ” 

ఇలా అనుకుంటూ, తిరిగి తిరిగి చూస్తూ వెనక్కి. మళ్ళారు, 
“ఆగండీ ఆగండి” అని వొకళ్ళని వొకళ్ళు పిలుచుకుంటూ, తేల 

పాగ్యాలెనా సర్దకోకండా చెట్లో విట్టయి పరిగెత్తారు పదాతులు. 
అంతకిముందే మరోదిక్కు యుద్ధం చేస్తున్నాడు అశ్వత్థామ. 

ఈసేన ఇలా వెనక్కి. పరిగెత,డం చూశాడు, “వమిటిది ?)”” 
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దురో్య్యోధనుడిదగ్గిరికి వచ్చి అడిగా డతడు. “మనమై న్యాలు పారిపోతు 

స్నాయి. కర్లుశూ, కృ పాచార్యులూ వాళ్ళూ ఇలా మొహోలు వొంచుూ 

కన్నా కేం! నువ్వు మొదటిలాగ సైన్యాలు నిలవరించడానికి నిలకడ 

లేకండా వున్నా వేం?” 

మొహవెంత్సి అశ్యశామని చూకొడు దుర్యోధను డుం నోరు 

విప్పబోయాడు. గొంతుకలోంచి మాట పెగల్లేదు.  వెలవెలబోతూనే 

ఎలాగో చివరికి కృపాచార్యులు చెప్పాడు. (ద్రోణుడు పాండవసేన 

'చెండాడడమూ, పాండవులు అందరూకలిసి ఆయనని ఆపలేక భయపడ 

డమరా, అశ్యశామచచ్చాడని భీముడు అబగ్గమాడడమూూ, అదినమ్మక 

(దోణుడు ధర్మ రాజుని అడగడమూూ, భీముడు అశ్వథ్థామ అచేవనుగు 

చంపిన మిహషమోాద ధర్మ రాజు అశ్వత్థామ చచ్చాడవి "ెప్పడ మా, 

(దోణుడు అృన్ర్రనన్యాసం చేయడమూ, ఆయన ఆయోగనిన్లలో వున్న 

ప్పుడు థరిరాహూాతరునుయూ వద్దు వద్దూ అంటూన్నా ధృష్టద్యుమ్నుడు 

జుట్టు పట్టి తల నరకడమూ -- అన్నీ వూసగుచ్చినట్టు చెప్పా డతడు. 

“ఇదిగో ఇంచేతే సేనలు తిరిగి పరిగెడుతున్నాయి. మేమూ నడుంలు 

విరిగి దిగాలునునిపోయాం. వనుగు పేరుమోద ఇంతపని జరిగిందంటే 

ఇది కృష్ణుడు చేసిన కపటోపాయం కాని మరొకటి కాదు” అన్నాడు 

ధృతరాష్ట్రుడు : దివ్యాస్తాలు తెలిసిన అసవాయళూరుడు అశ్వ 

శమ. శ్రీ రాముడితో సమానమైనవా డతడు. ధృష్టద్యుమ్నుడు 
తం ల విని వూరుకున్నాడూ ? మనవాళ్ళలాగే 
విచారిస్తూ కూచున్నాడా, కూలిపోయి, మండిపడి దండె త్తొడా? 

ధృష్టద్యుమ్ను క్లో చంపడంకోస మే అతక్ణి కన్నాడు (దోణాచార్వులు. 

పరశు రాముడిదగ్గిర తాను నేర్చిన అవ్ర్రవిద్య యావత్తూ అతడికి 

నేర్చాడు, అలాంటి తం్మడిని (దుపదుడి కొడుకు అంతపని వేస్తే వం 

చేళాడో అశ్వము! 



1900 చ్యావభోరి కాంధ్రమవాోభారతం 

అ శ్వ జ్ఞ జఖామషతి జ్ఞ 

సంజయుడు ; కృపాచార్యుల కన. విన్నాడు అశ్వష్థ్టామిం 

(కోధంతో అతడి రెండుకళ్ళూ చింతనిప్పుల్లా మెరిశాయి. దుఃఖంతో 
క్ న్నీల్లు ధారలుకట్టాయి. (పళయయముడిలా వొణికిపోయాడు, “నీచులు 

నాతం డిని అబద్ధ మౌాడీ అ(న్ర్రసన్యాసం జేయించి చం జేశారు” రెండు 

జేతులతోనూ కన్నీ భృుతుడుచుకుంటూా నిట్టూర్పులతో అన్నాడతడు- 
క్క జ్ర పాపకార్యంతో థర్శ రాజు ధర్శధ్వ్యజం బట్టబయలయింది. అనా 

ర్యుడు, నరవాంతకుడు ధర రొజూ యుద్దంలో గెలవడ మో, పీడ మో 

వదో వొఃటి తప్పదు. అయితే వోడిపోడంకం జే చావే నయం. 

యుద్ధంలో న్యాయ మైనచావు బాధించదు. అసలు అలాంటిచా వే 

ఉ_త్తమమయిం దన్నారు పండితులు, నాతండి వీరలోకానికి వెళ్ళాడు. 

నంజీవాంళలేదు. దానికోసం విచారం తేదునాకు. ఒక పగవాడు అంతటి 

వాడీ జుత్తుపట్టి తలనరిశాడు, ఇజే వెియ్యిళూలాలతో పొడిచినట్టు 

బాధపెడుతో ండి నన్ను, నాబొంబెలో (పాణముండ గానే దిక్కు 

లేనట్టు నాతండి జుట్టుపట్టి తల నరికా డొకడు! నా దివ్యాస్తాలూ, 

నాబావుబలమూూ కాల్చడానికా అంటా ! నేను జేననుకునే ఈ ఘోరం 

తలపెట్టాడా ధృష్టద్యుమ్నుడు ? దీని ఫలం త్యరలోనే అనుభవిస్తాడుం 

అబద్ధాలకోరు, ధర ఇడోహి ధర్మరాజు. కపటంచేసి గురువుని అస్త్ర 

సన్యాసం చేయించాడు. భూ దేవి అతడిర కం తాగుతుంది. 

“దురో్యోధనమహో రాజూ 1 (పతిజ్ఞ వేసి చెపుతున్నాను. పాంచా 

లంవాళ్ళని యావన్శందినీ వాత వాంర్చక౦డా నేను బతికివ్రం శు నత్యం 

తప్పినవా తిను తాను. దుష్టాత్సుణ్ణి ధృష్టద్యుమ్నుళ్లి తప్పకండా సంవా 

రిసాను. బ్రవాలోక ౦లో శ(తుభయమూ, పరలోకంలో వావభయవమూ 

లేకండా వుండడానిశే కుమాళ్ళని కంటారు త్రం(డులు. కాని మేరువు 

లాంటి కుమారుణ్లే, శిమ్యక్టే, నేను వుంటూండగా నే నాతం(డి దిక్కు 



(దో ణ వ ర్వ 0 1901 

లేనిదావు చచ్చాడు. నాఅంతకొడుకు వుండిన్నీ (దోణాణార్యులు జుట్టు 
పట్టి ఈడ్చిం చుకున్నా డం, నాదివ్యాస్తాలూ, నా బావాుపీర్యమూా, 

నాపరా(కమమూూ తగ తెయ్యడాని కా అంటా ! కదిగో, ఇప్పుడే దీని 

(వతీకా రానికి పూనుకుంటాను, తండిరుణం తీర్చుకుంటాను. కృష్ణుల్తే 

పాండవుల్ని దిన్నాస్తాలతో పాతేస్తాను. పడాతులూ, వనుగులూ, 
రథాలూ, గు[రాలూ కుప్పలు కుప్పలు కూళల్చేస్తాను. చేవతలో, 

రాటునులో ఎవరు అడ్డుపడ తాకో చూస్తాను. తనగురించి తాను చెప్పు 

కోడం తే. తండి పరాభవంవల్ల హృదయం బాధపడి అలా వదో 

అచేశాను. అయి శే అన్నంతా చేసితీరుతాను. ఒక్కమాటా వొల్లు 

కాదు నాది, 

“మా తం(డి శారాయణమూా_ర్హిని ఆరాధించి వొక మహ్మస్త్రం 

సంపాదించాడు. చంపవలిసిన వాళ్ళూ; చంపరానివాళ్ళూ అన్న భేదం 

లేకండా శతువిధ్యంసం చేస్తుంది ఆ ది వ్యా(మ్రం. అచే(పయోగిస్తాను 

ఇప్పుడు. విజయం సాధిసాను. చూడు.” 

ఆశ్వ జామ అలా (పతిజ్ఞ వేయడంతో నే కౌరవుల్లో ఎక్క-డలేని 

ఉత్పావామూ వుప్పాంగింది. దుర్యోధనుడూ అతని తమ్ముళ్ళూ, సేనా 

పతులూ శంఖాలు పూరించారు. సెంహూనాచాలుచే శారు. తిరిగి వచ్చే 

స్తున్న వాళ్ళల్లా ముందుకి మళ్ళారు. చెడిరిపోయిన నేనలన్నీ మళ్ళీచేరు 

కున్నాయి బూరాలూ, శేరీలూూ మృదంగాలూ మొదలై న యుద్ద 

వాద్యాలు ఆ కాశం అదిరిపోయినట్టు మోగాయి. గ రాల డెక్క్సలూ, 

రథచ్యకాలూ నేల గజగజలాడిస్తూ మన సేనలు వురకలంసెట్టాయి. 

ధృత రాష్ట్రుడు : అవ్వడు పాండవులు వంచేశారట ! 

సంజయుడు ౩ వాళ్ళూ యుర్ధాని శే సిద్ధపడ్డారు. 

“పారిపోతూన్న వారల్లా మళ్ళీ తిరగబడ్డా లేం” అర్జునుణ్ణి 

అడిగాడు ధర్మరాజు - ౪6 దోణుడీ చావుతో జజ్జరిల్లీ పోయిన వాళ్ళకి 



1902 వ్యావహారీకాంధ్రమవహాోభారతం౦ 

ఇంతలో నే ఈ థెర్యం ఎలో వచ్చిందో? భూమి ఆకాశం వొక్క కు 

కోలవాలంగా వుంజే ! (దోణుడిచావుకి మండిపడి ఏబే వేందుడో 

వాళ్ళకి సబోయం నవా ఏఎడంటా వా? 

“ఎవ్వరో ఎందుకు వస్తారూ” అన్న గారితో అన్నాడు అర్జు 

నుడు = “*తండడిని అధర్మంగా జుత్తువట్టి వొకడు నరికాడం కే వూరి శే 
వూరుకుండాటా అశ్వ రామః? మవోద్భుత మైన శౌర్యశాలి కదా అత 

గాడు ! అతిమానువమైన విక్రమం అతడిది. పుట్టినప్పుడే అతడు 

ఉవచైల్బశవంలాగ సకిలించాడు, భూమి గడగడా వణికింది. అంచేతే 
అళ్వశ్రైామ అంది అశరీరవాణి అతణ్ణి, అదిగో అతడే ఈ కౌరవసేన 

ఇప్పుడు ఎత్తి రాడానికి కారణం, 

అన్నయ్యా అబిద్ధమాడావు 

“అన్నయ్యా, శిష్యుడివసీ, ఛార్మ్చికుడ వనీ, అబద్ద మాడవనీ, 

నిజమే చెపుతావనీ నమ్మి నిన్నే అడిగాడు గురుదేవుడు, 

నువ్వు థర్మం తప్పావు. అబద్ద మాడావు. నిజంగా కొడుకు చచ్చి 

పోయాడ నే నమ్మూడు అతడు. ఈనుపట్టి ఇలాగా సంపాదించడం 

రాజ్యం? ఇలా వచ్చిన రాజ్యం వల్ల వేరా వూరా? నిజంగా లోకం 

ముందు చులకనే అయిపోయాం మనం, వాలివధ (శ్రీ, రాముడి చరి 
(తలో కలంకంలాగ, (దోణవధ నీచరి(తేలో మాయని మచ్చ. అదీ 

కాక, “వద్దూ వద్దూ అంటూ నేను వరిగాడుతూనేవున్నాను. 
జుత్తు పట్టుకుని తలనరికాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు. అధర్మమని ఆవం తా 
భావించాడు కాడు, ఈ అవమానంతో మండిపడి, అతడిమోద విరు 

చుకు పడకండా వూరుకుంటాడా అశ్వ శ్రైమ! మన్నై న్యం వూడ్చెయ్య 

డానికి ఉక్రోవుంతో వస్తున్నాడు, అత్ ఎదిరించడానిక్కీ ధృవ్హద్యు 
మ్నుకణ్ణి రక్రించడానికీ నీకైనా మరి ఎవడి-కె. నా తరమేనా అంటా, 
ఇక్కడ? 



(దో ౯త వ ర్య ౦ 1903 

“అడినిలో ముక్కు_మూసుకున్న_ మునిలా చెపుతున్నాను రాజ 

నీతి!” కస్ఫుమంటూ అన్నాడు భీముడు  “చంవడానిశే యుద్ధానికి 

దిగాం. చంపకూడదు అం ట ఎలాగ? సభలో (దాపదిని అన్ని పాట్లు 

పెట్టినవాళ్ళని వంచేసినా పాపంలేదు. శత్రువులు మనమీద వచ్చిపడు 

తున్నారు, మేం కళనిళపడుతున్నప్పుడే కాలినపుండుమోద కారంచల్లు 

తున్నావు. వమనాలి నిన్ను ! కురువీరులు నన్ను ఎరుగుదురు, నేనూ 

వాళ్ళచేవకొంక ఎరుగుదును. బాణాలతోనో, పరిఘలతోనో, చివరికి 

పిడిగుద్దులతోనో వాళ్ళని బా బేన్తాను కాని వొదలను” 

“అసలు అతణ్ణి చంపడంకోస మే అగ్ని గుండంలో పుట్టాను” 

అర్జునుణ్ణి ఆత్నేపిస్తూ అందుకున్నాడు ధృష్టద్యుమ్నుడు _ “బలంలేని 

అక్కు-వక్షుల్లాటి సెనికులమిాద దివ్యాస్తాలు వేసి, "వేలకు వేలు చంపే 

వాడు (దోణుడు అధర్శంగా. అతడు (బావ్మాడు కాడుసరిక ద్వా తతి 

యధర్మమెనా నరిగా పాటించలేదు. ఆలోచించకంజా అనేస్తున్నావు 

నన్ను.తండి స్నే హితుణ్లి భగదత్తుణీ, తాతభీషమ్మక్ల నువ్వుచం చే శావు. 

అలాగేనేను _దోణుణ్లి చంపాను. నీదిపుణ్యమూ, నాదిపాపమూూనా? 

వంశగతమెన విరోధంకూడానూ నూది. (చౌపది మొహం చూసీ 
ఆమెకొడుకుల మొహం చూసీ నువ్వన్నదంతా సహిస్తున్నాను, 
వనుగు తనమిోద నిచ్చెన సహించినట్టు, ధర శరాజు బొంగనూ లేదు, 

చేను ధర్మం తప్పనూ లేదు. ఎందుకూ అనవసరంగా అభాండాలు 

వేసావు? శిమ్యవంచకుడయి నీ దోణుడు తనపాపంవల్ల తానే చచ్చాడు, 

అదంతా వొదిలెయ్యి. శత్రువు ముంచుకొస్తున్నాడు. లే యుద్ధం 

చెయ్యి, గెలుపు సీచేతిలో వుంది” అన్నాడు. 

ధృత రాముడు : రుపిలాంటి వాడు (దోణాచార్యులు అతణ్ణి 

అంతపనిచేసి, పైగా అలా కూళొడూ దుష్టు ధృష్టద్యుమ్నుడు ! 

అక్క-డి వాళ్ళం తా వింటూ వూరుకున్నారూ? 



1904 వ్యావవోరి కాం(ధమవోభొరతం 

సంజయుడు ఏ ఇంతింతగుడ్లు చేసి చూశాడు అర్జునుడు. బొట 

బ్ొటా కన్ని భళ్ఫుకా రాడు. “ఎందుకీ రోత మూటలు” అని నిట్టూర్పులు 

విడిచాడు. కృష్ణుడూ, ధర్మ రాజూ వాళ్ళూ తలలు వొంచుకున్నా రు. 

ఒక్కరూ పల్లెత్తు మాటాడలేదు. 

“సి నాలిక -చచీలిక్రలయివో బేం ? * అంటూ సాత్యకిమా[తం 

వ్రరిమాడు - *సీతల చెక్కులయిపో బేం? గపరువుని అవమానించావు” 

వె గా నోటికివచ్చినట్టు కూస్తున్నావు, ఈరాజుదగ్గిర కనక బతికిపో 
యాను మళ్ళీ వూట్లాడేవో, చూడు. నీనోరు పగలగొడ తాను.” 

“అర్జునుడు చంపాడంటున్నావు భీష్ముల్లై. తనతట్టు కళ్ళెత్తి 
ఛూడనన్నా చూడని భీమ్మళ్లో నీతమ్బుడు శిఖండే చంపాడు, నువ్వూ 
నీతేముడూ పాలవంటి సొంచాలకులంలో తప్పబుట్టారు. ఇటు వను 
తరాలూ, అటు ఏకుత రాలూ నరకంలో తోళారు) అన్నాడు, 

“గులివిందగింజ తనకింది నలుపు గు ర్తించదట !” తోక తొ 
కిన పాంలా బేచాకు దృష్టద్యుమ్నుడు __ ోల్రంకొకోడు చెయ్యినరి 
శేసిన భూరి(శవుడి తల నరికెయ్యడం ఏరత్వ్యమా ? వివేకమా? అతడు 
నీరొమ్ము తొెక్కి_నప్పును కిక్కురు మున లేక పోయావు, (దోణుణ్ణి ఎన్ని 
సార్లు ఎన్ని చెరువులసీళ్ళు తాగించలేదు నేను! నీలా~ చిత,యి వెల్ల 
కిలబడ్డానా? తప్పుడు కూతలు కూసి నన్ను మండించకు. తల పగల 
గొడతాను. అదిగో శృతువు తరుముకు వస్తున్నాడు. పద. ముందు 
యుద్ధం చేద్దాం?’ అన్నాడు. 

అగ్గమాద గుగ్గిలంలా భగ్గుమన్నాడు సాత్యకి, ధనుస్సు రథం 
మోద పెళ్లేశాడు, “మాటలికి మంటయి తే దెబ్బలతో దిగదీస్తాను? 
అంటూ గదపట్టుకుని కిందికి గంతాడు. కృష్ణుడు ఇప్పడంతోనే 
భీముడు చప్పూనవచ్చి సాత్యకిని సందిటలో పట్టుకున్నాడు. అంత 
ఫీముళ్ణే పదడుగులు ఈడ్సుకుపోయాడు సాత్యకి, 
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“సాత్యక్తీ, శాంతించు” రథందిగి పరిగౌత్తుకువచ్చి సముచా 

యించాడు సవా జేవ్రడు- “వృష్ణులూ, అంధకులూ పాంచాలం నాళ్ళూ- 

వీళ్ళని మించిన బంధువులు మాకు జేరు. అలాగే పృన్లులికీ, అంధకులికీ, 

ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడికి మమ 4లిషిమించిన బంధువులు లేరు. పాంచాలం 
వాళ్ళకిన్నీ వృష్టి, అంధకులవంటి బంధువులు కంచుకాగడాలతో 
వెదికినా ఎక్కొ_డా కనిపించరు. అంచేత మీరూ మేమూ ఎలాంటి 

బంధువుల మో ఈధృష్టద్యుమ్ను డూ ఏకా ధా పరస్పరం అలాంటి 

బంధువులే. అయినప్పుడు మోాలోమోరు తగువులాడడం తగనిపని. 

కోపం విడిచిపెట్టు” అన్నాడు. 
“పట్టుకోకు, వొదిలెయ్యి”” భీముడితో అన్నాడు ధృష్టద్యు 

మ్నుుడు -- “నాచేత కాని నీచేత. ఆగడు. చెయ్యి లేని భూరి[శవుడు 

అనుకుంటున్నా దేమో ! మిడిసి పడుతున్నాడు,” 

భీముడినంజెట్లో పెనగులాడుతూ తాచుపాంలా బుసకొట్టాడు 

సాత్యకి. మించివ చ్చిందంటూ వ్దీ (శెకృష్ణుడు సాత్యకినీ, ధర్మ రాజు ధృక్ష 

ద్యుమ్ను క్లో ఎంతో (వయత్నంమిోద శొంతపరి బారు, 

ధృత రాష్ట్రుడు : తరవాత ? 

సంజయుడు : ఖేరీలూ, మ ధ్రైళ్ళూ,; శంఖాలూ (బవ్శిండంగా 

మోగిస్తూ పాండవసేనమిోద కలబడింది కౌరవసేన. రెండూ రెండు 

సము(చాలు డీకొన్న ట్లు డీకొన్నాయి. దోణుక్లి చంవుశామన్న భా 

రుతో పాండవసేశా అశ్వ న్టైామ వున్నాడన్న దిలానతో కారవనేనా 
మహో బేకంతో పోరాడాయి. 

నారాయణాస్త్రం 

“అబద్దమాడి బతుకుదా మనుకున్నా డు ధర్మ రాజు, అతడి నేన 

ఎలా బుగ్గిలో కలిసిపోతుందో ఎలా పుంజాలు తెంపుకు పారిపోతుందో 

ఇప్యూడు కళ్ళారా చూడండి” అంటూ నారాయణాస్త్రం వేశాడు 
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అశ తామ. మవారాజూ ఏం జాప్పనూ, తలచుకుంకు ఇపష్రూడు 

గుండెలు జారిపోతున్నాయి. భూచ(కం యావత్తూ గిరిగిరా తిరిగి 

పోయింది. సూర్యుడు మాసిపోయినట్టు అయిపోయాడు. దిక్కులు 

వణికాయి. ఆకాశం గడగడలాడింది. పర్వతాలు వూాగిపోయాయిః* 

నము(చాలు అల్లకల్లోలమయాయి. వీడుగులు ఘోరంగా గర్టీంచాయి, 

అడ్డూ, ఆపూలేని ఆమవో,(స్రుం మండలమూ, అర్థచంద్రమూూ, 

భల్లమూ, నారాచవమూ, శురమూ మొదలె న రకర కాలబాణాల 

రూపం ధరించి, భయంకర మెన మంటలుకకు్కు_.తూ పాండవచేనమోాదికి 

పరిగెత్తింది. సేననేనంతా వొక్కపాయలా ముట్లడించింది. తెగించి 

ఆ సెనికులు రకరకాలబాణాలు వేసి మళ్ళించబోయారు.. అగ్గిసము 

(దంలా మరింత పొంగిం దది. భూమి ఆకాశమూ మధ్యభాగమం తా 

భయంకరమైన మంటలతో నిండిపోయింది. ఎదురుతిరిగినంత మేరా 

గు(రాలూ, వనుగులూ, పదాతులూ రథాలూ మచ్చుకి లేకండా వాత 

వాంరుస్తూ ముందుకిసాగింది. అరివేతిలో (పాణాలు పెట్టుకుని పరు 

గులు పెట్టింది పాండవసేన, చూస్తూ వూరుకున్నాడు అర్జునుడు: 

“ధృవ్షద్యుమ్నా ! ” భయ(భాంతు డయిపోయి కృష్ణుడూ 

అర్జునుడూ వినేట్టు అన్నాడు ధర్మరాజు - “పాంచాల సేనతో ఎక్కడి 

పైనా పారిపో నువ్వు. సాత్యకీ ! యాదవసేనతో నువ్వూ పారిపో, 

తక్కిన వాళ్ళు యావన్నందీ పారిపోండి. తప్పించుకోండి. బతి కిపోండి, 

అందరూ వినండి. నేను తమ్ముళ్ళతో అగ్గిలో పడతాను. అర్జునుడి అభి 
లావ తీరుతుంది. ధర్మాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు తనకితోచింది తాను 

చేస్తాడు. భయంకరమైన భీమ్మసము(ద్రమూ, (దోణసాగరమూ దాశే 

వాను. గోప్పాదమంత అశ్వస్థామ గుమి లో ములిగిపో తాను. దుర్యో 

ధనుడి కోరికే నెరవేరనీ. 

“అవ్రను, అన్నెమూ పున్నెమూ ఎరుగడు ఆచార్యుడు! 
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(శొవదిని నభలో అన్ని పాట్లు పెట్టినప్పుడు వంచేళాడు గురువు! ఆమె 

థర్మం ఇఆప్పుండంశేు శండీ కొడుకూ నోరు మెదనలేదు. మమ్ముల్ని 

దుర్యోధనమజవో రాజు అడవుల పాలు చేస్తూవుంకే చూస్తూ వూరుకు 

న్నాడు. పదిమందినీ కూర్చి, ముక్కుపచ్చలారని అభిమన్యున్తో అన్యా 

యంగా చంపేశాడు, మంచి వివవుసంధిలో దుర్యోధనుడికి: అభేద్వ 

కవచం తొడిగి అర్జునుడి మీదికి పంపాడు, కొంచెం మించిపో'తే అగ్గలో 
దూకి చచ్చే జాడు అర్జునుడు. అతడికి సహాయమన్నా చేయనీయ కండా 

అడ్లేశాడు మనల్ని- అంత శిమ్య వాత్సల్యం మామోాద! అలాంటి “గపకు 

జేవుడు' చచ్చిపోయాడు! కనక నావాళ్ళు అస్ర్రుమకణం పొందాలి. చేను 

ఆగ్గిలో వాత వై పోవాలి!” అన్నాడు, ఆవేశంతో అలిసిపోతూ. 

ధర్శరాజునూటలు విని తడబడిపోయాడు శీ కృష్ణుడు. “సని 

కులా రా!” జెద్ద గొంతుక తో ఎత్తుకున్నాడు = “ఆయుధాలూ వోొది 

"లెయ్యండీ! గురాలమిోంచీ, వనుగులమోంచీ రథాలమిాంచీ దిగి 

పఫోండీ! నిరాయుధులయి, నేలమోాద నుంచున్న. వాళ్ళని వమిోాచెయ్యణు 

నారాయగణా(న్ర్రుం. దీన్ని ఇచ్చిన మహాత్ముడు ఇదే నియమం 

పెట్టాడు” అన్నాడు. 

కృష్ణుడిమా టమిాద యావన్నందిసై నికులూ ఆయుధాలు పడేసి 

చావానాలు దిగబోయారు. 

“వద్దనూ” గద్దిన్తూ అరిచాడు భీముడు - “పరుషం మంట 

గలవకండి. అయుధాలు వొదలకండి. వావానాలు ది౫కండీ. నామవో 

స్తాలతోనూ, సజాదండంతోనూ అశ్వ ్రైమ మవహోన్త్రుం వాత వా 

రుస్తాను? అంటూ శంఖం పూరించాడు, జేద్ద సింహనాదం చేఛాడు. 

అశ్వస్టైామమోదికి రథం పరిగెత్తించాడు. 

అదిలిస్తూ, నారాయణా(స్త్రుం భీముడి మాదికీ రెచ్చగొట్టాడు 

అశ్వ శ్రమ. అన్ని త ఖల్లాటి నాళాలు ఎన్నో ఆన్ని ఫీముడిరథం చుట్టు 
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ముట్టాయి, అక్కడున్న యోధులు యావన్నందీ ఆయుధాలు చొది 

చేశారు. వావానాలు దిగేశారు. పదాతులు ఆయుధాలు పడేశారు. 

వాళ్ళని ఎవళ్ళసీ చాధించలేదు నారాయణాస్త్రం, ఫీముడిమోదిే 

భయంకరంగా నాలికలు చాచింది. 

భీముడి రథణకోనం అర్జునుడు చప్పున వారుణ్యాన్ర్రుం వేశాడు. 

కొంచెం చల్లబడింది వేడి. మరింత (పజ్వలింప జేశాడు అశ్వథ్థామ. 

కార్చిచ్చులాగ భుగభుగలాడింది నారాయణాస్త్రం. సూర్యమండలం 

చొచ్చిన అగ్ని వకో(తుడిలాగా, అగ్నిలో చొచ్చిన సూర్వ్యుడిలాగా 

నారాయణాస్త్రం మంటల్లో అవుపించాడు భీముడు. వోహోకారాలు 

జేశాయి సైన్యాలు. ధర్మరాజూ ముదలైెన పాండవులికి కరచరణా 

లాడ లేదు. మంటల్లో మాడిపోయేనాడే. భీముడు. అయితే అర్జునుడి 
వారుణా్య్ర మే రవంత రక్ష లేగగా కాపాడింది. 

(శ్రీకృన్లుడు చపూన రథం దిగాడు ఆయుధాలు పడేసి అతడి 

వెంట అర్జునుడూ దిగాడు, ఇద్దరూ ఛీముడీదగ్గరికి పరిగాతారు. ఛీముణ్లి 

రథంమిోాంచి కిందికిలాగారు. బి రబిగిసి పెనగులాడాడు భీముడు, 

“నామాట విను” కిందికిలాగుతూ అన్నాడు కృష్ణుడు - 

“ఈ మహ్మోమ్రం మళ్ళించడానికి ఎవడికీ తరంకాదూ. వమాంవ్వీలె నా 
వూరుకుంటామా మేం? దిన, రథం దిగు” అంటూ తొందర వేస 

శాడు. అర్జునుడూ కృష్ణుడికి తోడ్నడ్లాడు. ఇద్దరూ ఎలా అయితేనేం 
ఛీముడిచేతి ఆయుధాలు లాక్కుని పడేశారు. ఎంతో బలవంతం మాద 

రథం దించేశారు 

ఉజాంతో చల్దబడీ వూరుకుంది సారాయణాస్ర్రుం. అప్పుడు 

మళ్ళీ కృష్ణుడు చప్పడంతోశే వాండవ-సె నికులు యావన్నందీ ఆయు 

ఛాలు పట్టుకున్నారు. వావానాలెకా% రు, కారవులమిదయ ధానికి 

కాలుదువ్యారుం ధణభణధణ రణదుందుభులు మోగించారు, 
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“కాస్తా వేం! మళ్ళీ నా రాయణా(న్త్రుం (స హూగించు” అక్ష 

శ్టైమని పురెక్కించాడు దుర్యోధనుడు, “మళ్ళీ [ప్రయోగిస్తే మన 

మీదికే వస్తుంది” ఉసూరుమఃటూ అన్నాకు అశ్వ స్రైమ - “వొక్క 
సారి మూతమే [వయోగంచా లిది. మూాతండికి (పసాదించినప్పుడు 

అ జే ఆజ్ఞాపించాడు నారాయణమూర్తి. చావూ, వోడిపోడ మరా 

రిండూ వొకపే, అంచేత చంపడాణకి బదులు వోడించి వూరుకుంది 

నారాయణాస్త్రం. కృృన్లుడు పన్నిస ఉపాయ మిది. పాండవుల్ని 

బతికించేశా డతడు, ఎునం చేసేచేటూ చీ దిప్పుడు. ” 

ధృత రాష్ట్రుకు ; ఛంభకంజా చల్లారిపోయిం నో నారాయణాస్త్రం! 

అశ్యకామా, వూ దుశ్య్వోధనుడూ తరవాత వంచేళారు ? 

సంజయుడు 1 అశ్వ కాను అలా అనడంతో తే “పోసి వురొోక 

మహ్మాన్ర్రంతో మాడ్చెయ్యి వాళ్ళవి” అన్నాడు దుర్యోధనుడు, 

తం|డిమరణం దా వాగ్నిలాగ దహించేన్తూవుంది అశ్వ ్రైమా 

హృదయం. ఆ ఇాధ తో వొళ్ళు తెలియకండా ధృవ చ్యుమ్ను శి 

మోడికి వెళ్ళాడతడు. (పాణాంతేక మైన బాణాలు అతడిమోవ (పయో 

గించాను, పొముల్తాటి బాణాలు అకకడి వొంటిమోద నాటించాడుం 

అతడు సర్దుకు చేలోపున మగొం పాతిక ౫నగినించాను.  చలించకండా 

చాణాలలోశనే జ వాబుచెప్పాకు ధృష్టవ్వు న్ను ౧. 

అగ్ని వళలోతుడే అ మయుపోంాడు అశ్వ ను. ధథృృష్ట'మ్య 

మ్నుడీ సారథిని, గ రాలీ చంపేశాడు. ధనుస్సు నరికేశాడు. 

జెండా ఎగరగాట్టాడు. అప్పుడు చివాల్న సాత్యకి పరౌత్రుకు 

వచ్చాడు, అశ్యశాను ఛ_రాల్నీ సారథిని చావుదెబ్బ. కొక్తుశాడ్కు 

ధనుస్సు తప వు సింవాం శోకప తొకం చించేశాకు,. రథం 

గుండచేజీసి, ఇరవై ఎఫమిస బాణాలు అతడివొళ్ళు తూంట్లుప డేట్లు 

కొట్టాడు ఊాంనో అక సా మూూర్చ్భుపోయాను. కృపాచా 
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ర్యులూ, కర్షుడూ, కృృతవ ర్నా, సుర్యోధమనణూ, దము త్భాసనుడూ, 

నృవసేనుడూ వొక్క యొగిని అశ్వ జైమిని చాటుకుంటూ వెళ్ళి సాత్య 

కిని ముట్టడించారు. 

అంతలో నే తెలువుకున్నాడు అక్షతాను. మరొక రథ మొక్కి 

సాత్యకిమిదికి పరిగెత్తాడు. మళ్ళీ అతడి రథం విరిచేశాడు సాత్యకి. 

సింవానాదాలు చేశారు పాండవులు, శంఖాలు పూరించారు. జే కేగి 

పోయాడు సాత్యకి, వృషసేనుడి మూడు వేలమంది రథాల వాళ్ళని 

చంపేశాడు. కృపాఇార్యుల పదివేల వనుగులు సా తేశాడు. శకుని 

గ్నరాలు పదివేలు వూజ్వే కొడు. 
మరొక రథ మెక్కి. పరి” తాడు ట్. ఘోరమైన బాణం 

వొ శేవొకటి బలంకొద్ది కొట్టాడు. చెబ్బశో కెవ్వుమన్నాడు సాత్యకి. 
రథంమిాద మూర్భపోయాడు. ఆవూపుని ధృష్టద్యుమ్నుడి నుదుటి 

మోద పిడుగులాటి బాణం తగిలించా డతడు. దెబ్బతో వొరిగిపోయి 

సొమ్మసిల్లి పోయాడు ధృష్టద్యు మ్న్నుడు. 

చూసి, దుఃఖమూూ (క్రోధమూ వొక్కసారి పుట్టుకువచ్చాయి 

అర్జునుడికి, అతడూ, అతడివెంట భీముడూ అశ్యగామమిరాగికి వురి గారు 

రథాలుదాటిస్తూ. శిశుపాలుడి మననండు హీదియువరాజూ, మాళవ 

జేశం సుడర్శనుడూ,పురువంశం వృద్గతు(తునూ వాళ్ళకి దన్ను వచ్చారు. 

అయిదుజరూ అయిదు బాణాలు అశ్వ శామమిాద వేళారు. అయిదు 

చాణాలూ పాతికచాణాలతో శుక్కుతుక్కు. చేశా" అశ్యతామ. 

అందరికీ అఆన్నిరూపులయి పోరాడాడు. మూడు వెడల్పాటి 

బాణాలు కొట్టాడు, సుదర్శునుడి భుజాలూ, శిరస్సూ నరికేశాడు. 

వృద్ధయ్యతుడి రథంచెక్కే_సి, అతడి తల నరికాడు, వేది యువరాజుని 

ఠారుమనికించేసి సింవహానాదంచేశాడు. సాండవజేనలూ, పాంచాల 

ఎసి న్యాలూ భయచపడిపోయాయి. పరుగులుతీశాయి. శీముడూ, అర్హు 

నుడ వాటినిమళ్ళించి, యుద్ధం జేశారు, 
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కక అశ్వ స్రామా! ఆగు” కలబడుతూ గర్జించాడు అక్టునుడు -- 

“*దుర్యోధనుడం కే నీకు ఎంత అభిమాన పూ న్ కగ్గిర ఎం వేసీ మహో 

స్తాలు వున్నాయో అంతా తెలుస్తూనేవ్రంది. అయితే పారిపోకండా 
మ్యాాతం నిలబడు అంటూ గాండీవం మోగించాడు, 

అసలే మండిపోతున్నాడు అశ్వశామ. తటాలున ఆ్నేయా 
హయం (ప యోగించాడు (బహ్మోండ మైన అగ్ని జ్యాలలతో విజృంభించిరి 

దది. గురాల్యూ రఖాల్యూ వనుగులూ, వడాతులూ - చతురంగ 

సేన యావత్తూ కాల్చెయ్యడ మారంభీంచి?ది. క్షపళయకాలసంవోరం 

లాగ వొక అవ్షోణిసైన్వం మాడజ్పేసింది. 

“కృష్ణుడూ, అర్దునుడూ ఈ నువోగ్ని హో(తంలో మండిపో 

తారు” అంటూ కౌరవసేన ఉబ్బి7ంతులు చేసింది. రణ వా ద్యాలతో 

ఇన్నూూ మన్నూ వకంచేసేసింది. 

అన్ని మవోస్తాలూ అంతంచేసే (బ్రహ్మో స్ర్రం మంథతనిష్టతో 

(పయోగించాడు అర్జునుడు. అంత ఆణ్నే యాన్ర్రుమూ పుస్పువుని 

నూరుకుంది. (శ్రీనృష్ణుడు పాంచజన్యం పూరించాడు. అర్జునుడు చేవ 

ద తం వూదాడు. పాండవ యోధులు సింవానాదాలుచేశారు. శంఖాలూ 

ఛేకీలూ ఆకాశం బద్ద లెపోయింది, కౌరవసేన మొహం వేలవేసింది. 

“ఛా, దివ్యాస్తాల బలం తేంచే యుద్ద మేమిటి, సిగ్గుమాలినపని 

కాకపోతే! ౫” అని మనసులో తిట్టుకుంటూ ధనుస్సు పారేశాడు అశ్వ 

శమ. రథం దిగేసి చెళిపోడానికి చరచరా బయలుబేరాడు. ఆకాశ 

గంగ నేలకి దిగినట్టు ఎదుకుగుండా వ్యాసముని అవుపించాడు. 

“మునీం[చా! *” వినయంతోనమస్కారంచేసి, గద్దదకంఠంతో 
అన్నాడు అశ్వ తామ - “నా ఆెగ్నేయ్యాన్ర్రం వ్యర్థ మైపోయింది. 

వమిటీ మాయ! గేజీవతలూ, రాశ్షసులూ, గంధర్వ్యులూ _ ఎవ్వరికీ 

సాధ్యంకాని దిన్యావ్ర్రం అది. మానవ మ్యాాతులెన కృష్టార్ణునుల్ని 

దహించ లేకపోయింది అని అడిగాడు, 
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శఅడ వలిసిన (పక్నే అడిగావు” అంటూ అందుకున్నాడు 

వ్యాసముని - ోనీసం జేహూం తీరుస్తాను. సావధానంగా విను, ఆడి దేవు 
డైన విమమూూార్తి లోకనంరశణకోసం జన్మించి, మైనాక పర్యతం 

మోద మహోతపస్సు చే శాడు, గాలి మ్మాకం ఆహారం చేసుకుని, చేతులు 

మోదికెల్స్ ఘూ మైన నిష్టతో ఎంతోశాలం శివుణ్ణి ధ్యానించాడు. 

తుదకి (పసన్నుడయాడుళివుడు. నెలవంక జడముడితోనూ, శళూలమూ 
వినాకమూ మొదలె నఆయుధాలతోనూ (పత్యక మయాగు. సాష్టాంగ 
నమప్కొ-రంేసి నుంచున్నాడు విష్ణుమూర్ని. అంజలిబంధం నుదుట 
కీలించాడు. ఎన్నో విధాల సో,[తంచేశాడు. “*టేవా, ఎవ్వరికీ లే ఏ 

(పభౌవం నాకు (పసాదించు” అని (పార్థించాడు. 

చల్లనిచూపు చరాశౌడు శివుడు. మానవులూ, చేవతలూ, 
రాక్షసులూ, గంధరు్భలూ, కిన్న రులూ, గరుకులూ - ఈ యావన్గం 

దిన్సీ సర్వభూ తాలసీ ఇక్షు జయిస్తావు నువ్వు, పరమ తేజస్సుతో (పకా 
శిస్తావు. అస్తాాలూ, శస్తాలూ, అగ్గ, సీరూ వడి వమి చెయ్య లేదు 
నిన్ను. తడీ పొడీ, స్టావరమూ, జంగనమమూ వడీ నిన్ను ఛాధించ 
లేను. చావన్నది లేనేలేదు సీకు, అంతకీ వస్తే నన్నే జయించే 
స్తావూ అని వరమిచ్చాడు. అందుకనే | శ్ర్రీమున్నా'రాయమూా ర్తి 
గెలవరానివాడయాడు. ఆనారాయణనుా ర్తి లోంచే పుట్టి నరుడూ 
అంత వాడే అయాడు, నరనారాయణులు ఇద్ద మా ఒకళ్ళని వౌాకళ్ళు 

విడి ఎపెట్టరు. నరుడినేస్తం నారాయణుడు. నిజ మాయా పిశీవంతో 
జగన్నోవానుడై విహరిస్తాడతీడు. ఆఇద్దరూ, రాశ్షఘుల్ని వధించడా 
నిక్కీ ధర్మం స్థాపించడానికీ ఆనసరమైనప్పుడు అవతరిస్తూ వుంటారు. 
అదిగో ఆ నరనా రాయణు బే ఈ అర్జునుడూ, కృష్ణుడూనూ. 

“నువ్ర్యూ లోగడ తపస్సుచేసిన వాడి వే, తేజశ్మాలి వే, విద్యా 
విభవం కలవాడివే. అయినా, వాళ్ళకీ నీకూ ఎంతో అంతరం వుంది, 
ఇపుతాను, విను. 
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“తెలిజన్మలో నువ్వు మట్టితో (పతిమచేసి, అందులో పరమే 

శ్వరుణ్లో అఆవహీం౦; జేసి పూజించావు. వాళ్ళు ఠథుంగం (ప్రతివ్వీంచి పూజిం 

బారు. ఎలాచేసి నా పర మేశ్యరారాభన స రాగ్గగ్థాలు సాధించి పెడు 

నుంది. అందుతోనూ లింగపూజ (పతిమ పూజక ౦కు (శేవ్షమెంది, 

అంచేశ లింగా రాధనచేసిన కృష్టా పనుల్ని (పతిమారాధకుడివైన 

నువ్వు ఎలా గెలుస్తావు ? మిామిోా పూర్వజన్మల పూజూపఫలాలు తెర 

తవవ్యూలతో మోరు అనుభవించక తప్పదు కదా!” అన్నాడు. 

వ్యాష్గసముని చెప్పిందంతా విన్నాడు అశ్వన్టామ. అతడిశరీరం 

పులకరించింది, శివుణ్ణి థ్యానించి నమస్క-రించాడు. (శ్రీక్సమ్లుల్తో 

మవసా రా (సశంసించాకు. వ్య్వాసమురికి పాదాభివందనం చేశాడు. 

వ్య్యాసముని అంత ర్థానమయాడు. అశ్వత్థామ తిరిగి తేన రథం 

మోదికి వచ్చేశాడు. పడమట అ స్తమిస్తూన్న సూర్యబింబం చూస్తూ 

దుర్యోధను కిదగ్గిరికి వచ్చాడు. “పొడ్డుగూకిపోతోంది,  సెన్యాలు 
మల్ఫించు” అని పా-చచ్చరించాడు. 

దిగాలృమంటూవున్న ముొుహాోలతో కారవులు శివిరంచేరారు. 

ఎన్నో అన్ని యుద్ద వాద్యాలు మోగిస్తూ, సింవానాదాలు చేస్తూ, 

వువ్పొంగిన సము, దంలొా ఉల్లాసంతోవున్న సె న్యంమళ్ళిం చుకుని, నిశ్చిం 

తగా, నవ్వుతూ, శకేరుతూ శిబిరాలికి వెళ్ళారు పాండవులు. 

శిబిరం చేరాక అర్జనుడి గుడా రానికి వ్యాసముని పెళ్ళాడు. 

దూూరంనించే చూశాడు అర్జునుడు. తడబడిపోతూ ఎదురు వెళ్ళాడు. 

ఎంతో వినయంతో దండ పణామంచేసి తోడి తెచ్చాడు. ఆసనమమా, 

అర్థ కమూూ, పాద్యమూ ఇచ్చి పూజించాడు, చేతులు జోడించి నేల 

మోద కూచున్నాడు. (పసన్న ంగావున్న మునిమొవహాంచూస్తూ మెల్లి 

మెల్లిగా ఇలా అడిగాడుః “తండ్రీ ఎన్నాళ్ళయో అడగా లనుకుం 

టాను. ఇవాళ నీ అన్నుగవాం కలిగింది. యుద్దంలో నేను శత్రువుల్ని 

కొట్టడానికి పూనుకున్న వృుడల్లా నాముందట అగ్నివో(తుడిలాటి 
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ఢివ్యవురుషవుడు వొకడు అవుపిస్తాడు. అతడి శరీరం కిరణాలతో (వకా 
శిస్తూ వుంటుంది. చేతిలో భూలముంటుండగి . అందులోంచి ఘోరమైన 

చూలాలు పరంపరగా బెలు చేరుతూ వుంటాయి అవే శ్యతువుల్ని 

చంచీన్తూ వుంటాయి. నేను వెనకనించి శాణాలువేస్తూ చంపానను 

కుంటాను, గెలుపు సాధిస్తూ. 

“ఆ దివ్యపురువుడు ఎవ్వడో అని ఎప్పుడూ అనుకుంటూ వ్రం 

టాను. మవో తా; ఎవరో అతడు 

“అర్జునా” ఆదరంగా అన్నాడు ముని -- “ఆద్భృష్టవంతుడి 

వోయి నువ్వు. ఆదివ్వపురువుడు సాశ్రూత్తూ పరమశివుడు. ఆదికీ, అది 

లోశాలికీ అతడే (పభువు. జదకి పెన్నిధి దొరికినట్టు దొరికాడు నీక 
కృ ఆార్థడివయానవు. ఆయనవల్ల ఎంతటిశతంవయినా నాశనమవు తౌడు. 

ఆయన పూనుకున్నాడు కనకనే శ్యతుసంవోరం అంత సులువయిండి 

నీకు. లోగడ దర్శనమిచ్చి, దివ్యాస్రాలు (వసాదించాడు. అంతతో 

తనివితీరలేదు ఆమవా దేవుడికి. భొకులంకు ఆయనకి (పాణం. కనక 

ఇలా తనవాత్సల్యం (వక టిస్తున్నాడు. నువ్వు పుణ్యాత్నుడివి నాయనా 

ఆవరమూాతు కో ఆత్మలో నిలిపి నమస్క-రిం చు. సర్వలో కాలికీ ఆయనే 
ఆ([శయం. అతకో ఆశ్రయించు. కరుణాకరు డతడు. తన శరణార్గులికి 
ఆయుస్ఫూ, ఆరోగ్యమూ, ఐళ్వర్యమూ అన్ని అన్ను హీ సాడు” 

అన్నాడు, 

వ్యాసముని మాటలు అశ్చర్యంగా విన్నాడు అర్జునుడు, భోక్తి 

పూర్వకంగా శివ్చణ్రి ధ్యానించాడు ; దండ(పణామం వేశాడు. వ్యాన 

మునికి పాదాభివందనం చేశొడు, 

“సుఖపడు” అంటూ దీవించి వ్యాసముని అంతర్థానమయాడ., 

బాష వహోరి కాం[(ధమవో భారతం 
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